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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 يمة المضافة, الق

منهم خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علمًا أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

    
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR144586525LB 379 تريستار غروب ش.م.م
 RR144581505LB 470 الشركة اللبنانية للتجارة وللتوزيع ش.م.م

 RR144586499LB 2322 مكتب الدراسات التقنية والتنفيذ والتنسيق "بيتك"
 RR144581298LB 2491 شركة سوبرة تايم ش.م.م

 RR144587168LB 3027 الشركة الصناعية المتحدة للمقاوالت والتجارة يونيكات ش.م.م
 RR144587154LB 3061 شركة ميشال خليل اميوني واوالده ش.م.م

 RR144591009LB 3973 مؤسسة حبيب ماضي ش.م.م
 RR144580743LB 4490 اوتوموبيل ش.م.ل دحداح -شركة بستاني 
 RR144587097LB 4490 دحداح اوتوموبيل ش.م.ل -شركة بستاني 

 RR144587450LB 5396 فيدليو ساوند اند فازيون هاوس ش.م.م
 SOUNDS AND LIGHTS 5949 RR144586865LBسوندز اند اليتز 

 RR144590992LB 6423 شركة احمد رمضان عيتاني واوالده ش.م.م
 RR144586701LB 8760 شركة النور ش.م.م

 RR144579365LB 8983 شركة روبنسون ش.م.م
 RR144581324LB 9578 ايتونز ش.م.م

 RR144586635LB 10122 شركة االستثمار الصناعي ش.م.ل
 RR144580774LB 10124 الشركة الدولية للشحن البحري (سيتوم) ش.م.ل

 RR144581338LB 10139 شركة لوريكو ش.م.ل
 RR144580788LB 10316 مجموعة الشرق االوسط للمستحضرات الطبية ش.م.م ميغافارم

 RR144588680LB 10350 شركة زعرور لي سيم ش.م.ل
 RR144586587LB 10968 شركة مجموعة االعمال الدولية ماجستيك ش.م.ل

 RR144586454LB 11093 برومارك ش.م.م
 RR144581749LB 11299 شركة كاشلس كارد ش.م.ل

 RR144586437LB 11320 شركة كابيتال رنت اى كار ش.م.م
 RR144581369LB 11819 دار ميوزك للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م

 RR144581752LB 11829 الشركة اللبنانية للتعهدات العامة ش.م.م
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 RR144586406LB 11829 الشركة اللبنانية للتعهدات العامة ش.م.م
 RR144586397LB 11938 ة منتجع مينا هاوس كلوب ش.م.لشرك

 RR144580805LB 12104 شركة تكنولوجيا المياه ش.م.م (واتكو)
 RR144579348LB 12155 شركة ابناء محمود وهبي

 RR144586366LB 12244 الشركة اللبنانية للصناعة واالنشاء والتجارة العامة ش.م.م
 RR144586352LB 12685 تجارةشركة حاوي اخوان للمقاوالت وال

 RR144580933LB 13106 شركة جاما التجارية
 RR144586278LB 21500 عبده نخلة لحود

 RR146946760LB 21559 مؤسسة انطوان نقوال
 RR144581783LB 28038 مؤسسة طويل العقارية

 RR144586255LB 33051 محطة المحبة
 RR144586220LB 38501 مؤسسة عزيز مصور

 RR144581837LB 42152 سف طانيوس فغالييو 
 RR144586193LB 42152 يوسف طانيوس فغالي

 RR144583869LB 45373 شركة شكر للتجارة العامة
 RR144580981LB 59020 كاف دي برنس
 RR144581871LB 59020 كاف دي برنس

 RR144583957LB 59499 مؤسسة روبير الكوسا التجارية
 RR144588013LB 59499 مؤسسة روبير الكوسا التجارية
 RR144583974LB 62868 مؤسسة سمير خوري للتجارة

 RR144583991LB 63243 مستودع ادوية الرضا
 RR144584008LB 63470 محالت طانيوس دياب
 RR144580995LB 65205 قره بت زاوزاوجيان وولده
 RR144581593LB 65205 قره بت زاوزاوجيان وولده

 RR144581925LB 75357 انطوانيت عبد االحد عيسى
 RR144581939LB 75615 شركة محمود يونس وشركاه
 RR144581942LB 78244 مؤسسة انطوان رشيد حداد

 RR144580814LB 79520 الصناعات الكهربائية اللبنانية لصاحبها شفيق سليم وهاب
 RR144586180LB 83789 حسين حيدر
 RR144584215LB 84297 ادر قرقناويفهد عبد الق

 RR144584232LB 87372 محطة بدوي فيومي بيع المحروقات
 RR144581987LB 90080 شركة حسن للرخام االوروبي

 RR144582007LB 96104 مؤسسة صبحي مزراحي
 RR144584285LB 97016 الشركة العالميه المتحدة للورق ش.م.م

 RR144584303LB 97437 مود ش.م.ممجموعة القاضي الدولية مونديال 
 RR144579759LB 102536 جوزف بركات حويس

 RR144584334LB 102818 شركة سي اند الند ش.م.م
 RR144582041LB 106562 مؤسسة محمود خريس

 RR144582055LB 106799 شركة كسورديال لالستيراد والتصدير
 RR139279204LB 108938 اصناف حسيني كروب للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR144584396LB 116246 خليل محمد ظاهر
 RR144584419LB 118810 عصمت عدنان حميد

 RR144582086LB 123791 شركة ليبانيز فيدنغ سيستم ش.م.ل
 RR144589345LB 124886 براسباب بيروت

 AUTO MOTION S.A.R.L 126518 RR146946331LBاتوموشن ش.م.م 
 White Land 132750 RR144588438LBية مؤسسة وايت الند التجار 
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 White Land 132750 RR146946376LBمؤسسة وايت الند التجارية 
 RR144579970LB 154675 صالح ديب حداد

 RR144588279LB 155128 محالت سوالي غريبة التجارية
 RR144582126LB 161072 مؤسسة ابو طوني التجارية  ( شوقي انطون )

 RR144582130LB 166075 ة لالتصاالت ش.م.لالشركة اللبناني
 RR144581050LB 171102 غسان عبدو

 RR144582231LB 181685 البوروتيك ش.م.م
 RR144585975LB 185358 شركة اي بيل وسون ش.م (فرع اجنبي )

 RR144585860LB 190007 هزيمة للتجارة والمقاوالت
 RR144582320LB 195276 لورديني غروب ش.م.م

 RR144582355LB 198250 كة الهادي ش.م.مشر 
 LA MAISON DES CADEAUX 198634 RR144585785LBالميزون دي كادو ش.م.م 

 RR144585771LB 199669 هدالين لالعالن والتسويق ش.م.م
 RR144588662LB 199669 هدالين لالعالن والتسويق ش.م.م

 RR144581103LB 200698 بان ازياتيك ترافل
 ELNA S.A.R.L 203618 RR144582378LBا  ش.م.م  شركة الن

 ELNA S.A.R.L 203618 RR144585737LBشركة النا  ش.م.م  
 RR144580451LB 208710 االمو للمطاعم المحدودة ش.م.م
 RR144585666LB 208710 االمو للمطاعم المحدودة ش.م.م

 RR144585649LB 211355 محمد محمود طبيخة
 TRIO 211696 RR144585621LBت تريو لنمر السيارا

 RR144585604LB 214873 شركة العالمية للطباعة الحديثة ش م م
 RR144585595LB 215433 برونتي آرت كاليري ش.م.م.

 RR144585533LB 216582 مجموعة موزار العالمية ش.م.م
 RR144582497LB 218174 وايت تاور اوتيل

  


