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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

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما

 سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:علماً أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR184060220LB 470 الشركة اللبنانية للتجارة وللتوزيع ش.م.م

 RR181644655LB 2138 شركة كلينرجي ش.م.م

 RR181644160LB 2450 ش.م.م 755شركة اتليير

 RR181644195LB 3885 كومباني ش.م.م وليم اند

 RR181644261LB 4686 شركة سيرتي ش.م.ل )فرع لشركة اجنبية(

 RR181644289LB 4912 شركة فبرسيد للصناعة والتجارة والمقاوالت ش.م.ل

 RR181644332LB 5698 شركة برودكت بروسيسينغ انترناشيونال ش.م.م

 RR181644363LB 9704 مالشركة المتحدة للتجارة والمقاوالت ش.م.

 RR181644377LB 11241 مستودع ادوية استراب

 RR181644385LB 11582 شركة فدا زلوم ش.م.م

 RR181643898LB 13245 شركة "الويز" لالغذية ش.م.م

 RR181643924LB 18129 صيدلية جديدة

 RR181644037LB 40415 انطوان سليمان الجلخ

 RR181644258LB 41052 محمد عصام شمسي باشا

 RR181644111LB 55145 عبد الرحمن محمد نابلسي

 RR181644244LB 56585 مؤسسة ميشال انط صفير

 RR181644139LB 61434 محمود عبد القادر قبطان

 RR181644425LB 68250 هاني حالل وشركاه

 RR181644575LB 83902 مؤسسة التاريخ العربي

 RR181644686LB 91416 دار احياء التراث العربي

 RR181644709LB 93008 شركة محيدلي ترايدنغ كومباني

 RR181644743LB 95824 شركة يارا لالعالن والتسويق ش.م.م

 RR181644805LB 100712 شركة الرحاب للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR181644828LB 101008 شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات ش.م.م

 RR181644880LB 108164 ماجيك الين

 RR181644893LB 108406 شركة االرز لتأجير السيارات

 RR181644916LB 109190 مؤسسة دياب العقارية

 RR181644933LB 117264 خالد علي السعدي

 RR181644955LB 123839 زينون تشيكن ش.م.م

 RR181644964LB 124271 شركة ابناء فريحة

 RR181644765LB 124886 براسباب بيروت

 RR181645029LB 149376 غسان نمر سعد
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 RR181645050LB 156106 الشركة الوطنية لصناعة وتجارة المفروشات

 RR181645077LB 161245 مؤسسة اليسر

GUTENBERG Industrial Printing Machines 165010 RR181645094LB 

 RR181645134LB 173673 جاد للمياه

 RR181645179LB 180999 بيار فؤاد الخوري

 RR181645196LB 185358 شركة اي بيل وسون ش.م )فرع اجنبي (

 RR181645236LB 189986 ميديا برو ش.م.ل

 RR181645284LB 195240 محطة كفوري للمحروقات لصاحبها متري الياس كفوري

 LA MAISON DES CADEAUX 198634 RR181645324LBالميزون دي كادو ش.م.م 

 RR181645390LB 206665 رة والصناعةعصام الخطيب للتجا

 RR184061622LB 246797 محمد انور االتات

 RR184061551LB 253246 روني رزق شندي

 RR184061106LB 270565 المؤسسة اللبنانية السورية لبيع البالت المستعملة)زياد حراق(

Brake Headquarter SARL 292233 RR184061171LB 

 RR181642455LB 325993 معرض الشرق االوسط للسيارات ) حسين علي شمس الدين (

 RR181644669LB 582969 طالل محمد الطبش

 RR181646245LB 1018374 ناصر جناع عيد

 RR184060012LB 1047414 موسى اسعد الصالح

 RR181642274LB 1466972 شركة آي دي أند سي ش.م.ل

V.S.D.QUATRO 1524786 RR181642478LB 

 RR184062716LB 1796166 مصطفى عبده للتجارة العامة

 RR184062591LB 1863411 بول طانوس خزاقه

 RR184062557LB 1884916 مهى يوسف رافع

 RR184062530LB 1921494 معرض سركيس وشركاه ش.م.م

 RR184069569LB 1922343 ال سيرين بيوتي اند سبا ش م م

 RR184069507LB 1929551 شركة الغد ش م م

 RR184069348LB 1976630 رضوان سليمان عجيب )افينيو مطاعم ومقاهي(

 RR184061888LB 2004947 سمارت ستايل غروب ش م ل

 RR184061830LB 2024320 ش.م.م 2025شركة اندكس 

 RR184062733LB 2025920 داوود نجار حسو

STP TRADING S A R L 2038390 RR184069189LB 

 RR184066125LB 2043108 ايتز فور هيلث ش.م.ل

 RR184062251LB 2126546 أحمد سمير نعمه

 RR184070672LB 2168644 فيشاي ش.م.م

 RR184062781LB 2207679 دومينو كلوب )سيرج ستراك جان ماركار(

 RR184065377LB 2242177 مؤسسة خير الدين للتجارة العامة

 e_smart solutions company 2294064 RR184060675LBأي سمارت سوليوشنز ش م م 

 RR184064867LB 2369288 انفينيتي للتجهيزات والدعم ش.م.م.

 RR184060644LB 2391760 شركة نايا ز ش م ل

 E.M.Project Engineering SARL 2417767 RR184060600LBأي.أم بروجيكت انجنيرينغ ش.م.م. 

 RR184062424LB 2468758 ش م م ICE شركة ابراهيم للتعهدات والهندسة

 RR184060180LB 2512591 لييد ش.م.م)الشركة اللبنانية للهندسة و التصميم (

 RR184061517LB 2550615 عال كنيعو

 RR184061790LB 2596984 جهاد عوده

 RR184064805LB 2609392 او تي سي كو ش.م.م

 RR184062407LB 2663119 روبير ميالد حنا

 RR184061724LB 2665545 علي موسى عاشور -لتجارة رهف ل

 RR184064941LB 2725632 اركريا ستوديو بيروت ش.م.ل.
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 RR184068311LB 2779497 محمد مصطفى ابو زينب

ZEIDAN STYLE 2780878 RR184065142LB 

 RR184065111LB 2788794 شركة صوايا موتورز ش.م.م.

 RR184065108LB 2803965 شركة اف.جي.ماركوم ش م ل

 RR184070584LB 2827011 كلينتكس ش م ل

 RR184065010LB 2865068 شركة فابكو التجارية ش م م

 RR184065023LB 2895435 بالل ديب الجردي

 RR181646395LB 2950340 شركة احمد خالد رجبيه وشركائه

 RR184071580LB 2989383 مقلد للتجارة العامة

 RR184062818LB 3008635 اسبيرو حداد

 RR184060454LB 3010343 منى محمود العشي

 RR184065672LB 3011372 نعيم حسين مراد رضوان

 RR184060264LB 3011582 صادق جورج الجميل

 RR184065690LB 3011946 امين سلمان الجردي

Societe Best Construction Materials Technologies sarl 3048573 RR181646364LB 

 RR184064487LB 3088068 ركة ترانس ستراتيجي كو ش.م.م.ش

Seven Management Entertainment S.A.L 3113569 RR184071655LB 

 RR184068872LB 3122835 اكس الب ش.م.م.

D T LOUNGE 3154798 ش م ل RR184064632LB 

 RR181646378LB 3328048 وهبه غروب ش.م.م.

 


