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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

 RR184367134LB 2538 شركة كوديمكو ش.م.م

 RR184366275LB 2686 شركة فيليب كامل ش.م.م

X-PERTS Providers SAL 3341 RR184371584LB 

 RR184374784LB 4695 شركة خالط ترافل ش.م.م

 RR184367179LB 5787 شركة ماركوني للتجارة العامة والصناعة ش.م.م

 RR184369400LB 5859 برمانا ش.م.ل -شركة قرية معوض 

 RR184367196LB 7716 شركة جي تي مار ش.م.م

 RR184371712LB 9704 الشركة المتحدة للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR184367240LB 9765 زنكو غراف سالمة

 RR184369855LB 10524 شركة االنماء للمقاوالت والتجارة

 RR184370805LB 11118 الشركة الدولية العامة لالستشارات ش.م.ل "كوجيك"

 RR184366417LB 17685 ادوناي

 RR184366301LB 23471 الياس نصري فضول

 RR184362874LB 28370 جوزف  ميشال نجم

 RR184367338LB 34458 روجيه جورج خازوبولو

 RR184367341LB 35152 درويش محمد السعدي

 RR184367386LB 37756 مؤسسة ميشال الغريب التجارية

 RR184371669LB 38298 ثروت يوسف حديب

 RR184371876LB 54579 روجه ياغي للتكييف )روجه جورج ياغي(

 RR184373320LB 70978 جورج حرب وشريكيه

 RR184374360LB 75869 رةمحالت الخليل للتجا

 RR184369444LB 80353 صالون محرم عز الدين

 RR184369458LB 81296 شركة بي.ام.جي

 RR184371788LB 101008 شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات ش.م.م

 RR184369515LB 102772 حنان عادل شعيتو

 RR184369841LB 109190 مؤسسة دياب العقارية

 RR184366350LB 109265 عي للتعهدات والتجارةمؤسسة القا

 RR184363163LB 119325 مؤسسة بلجيوم لصاحبها انطوان بو عز

 RR184369550LB 119325 مؤسسة بلجيوم لصاحبها انطوان بو عز

 RR184363795LB 134819 خالد حسن الحسن

 RR184369577LB 134819 خالد حسن الحسن

 RR184375100LB 139932 امهزمؤسسة االمان التجارية/احمد 
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 RR184374886LB 145604 مؤسسة مراد الكتريك )جورج انطوان مراد(

 RR184371828LB 161245 مؤسسة اليسر

 RR184363870LB 166165 جوزف عساف بشعالني

 RR184372165LB 173673 جاد للمياه

 RR184363906LB 176046 شركة مروة للصناعة والتجارة

 RR184363910LB 182195 تجارية )هشام محمد عبد الباقي حركة (محالت حركة ال

 RR184373735LB 182246 شركة الحص للصناعة والتجارة ش م م

 RR184363937LB 189107 جورج افرام نصر هللا

 RR184369722LB 190702 شركة اول ترانسبورت ميدل ايست ش.م.م

 RR184363968LB 196490 شركة علي محمد بدير واوالده

 RR184369740LB 196490 شركة علي محمد بدير واوالده

 RR184369784LB 201474 الجابر للفنادق والسياحة ش.م.ل

 RR184369890LB 204856 شركة م.ا.ك كونسلتنغ ش.م.م

 RR184372125LB 206791 باسيلكو

 RR184090796LB 216647 ورثة موسى عاد

 RR184369254LB 223953 مؤسسة انجيال للتجارة لصاحبها جان الياس شعيب

 RR184369271LB 228672 ازيموت اوتوموتيف ش م ل

 RR184371920LB 235055 ورثة مؤسسة يوسف حسين بزون التجارية

 RR184373639LB 241708 دانا كامل عسيران )غولدي(

 RR184368571LB 242174 مؤسسة عبر المتوسط للتجارة والتوزيع

 RR184371880LB 245872 مؤسسة حسين طالب بعلبكي

 RR184373979LB 246476 مليساستيل للصناعة والتجارة لصاحبها محمد عماد عمر نطفجي

 RR184364274LB 248008 دامرجي لتاجير السيارات

 RR184368599LB 248008 دامرجي لتاجير السيارات

 RR184364291LB 248202 الياس طانيوس المر

 RR184372046LB 253246 روني رزق شندي

 RR184364328LB 256210 معامل كلير

 RR184364362LB 262274 مكتب جو طعمة للهندسة والديكور والمفروشات

 RR184364393LB 274698 احمد كامل شلهوب للتجارة العامة

 RR184364420LB 293669 فارس ابراهيم داغر

 RR184364521LB 543432 ميشال الياس الخوري

 RR184366068LB 569771 علي محمد خروبي

 RR184364552LB 576931 فاطمة قاسم خليفة

 RR184364566LB 588281 جورج مارون سعد

 RR184364597LB 656975 وان -مؤسسة تراكتور

 RR184364708LB 1104071 رضوان علي قرعوني

 RR184362582LB 1178694 سيمون قبالن مسعد فارس

 RR184364756LB 1217190 ايديال بترول )حسين منير منذر(

 RR184364760LB 1223678 شركة بروجكت اوف بروجكتس ش.م.م

 RR184364773LB 1224081 محمود احمد جعفر

 RR184364795LB 1242130 هشام محمد خضر

 RR184364800LB 1249074 الداموري للتجارة والنقل

 RR184364827LB 1254561 جان يوسف كريدي

 Easy Media 1443927 RR184364950LBدالل يوسف السمعان 

 RR184364985LB 1554439 ناصر نديم الحمصي

 RR184365014LB 1616190 الرضا للتجارة العامة )احمد ابو غالي (

 RR184365059LB 1730758 حفصة فيصل زكا

 RR184365093LB 1785491 جالل عمر هوشر موسى 
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 RR184365195LB 1933574 د عدنان الحمصيريم محم

 RR184365218LB 1966162 شركة العالمية للمصاعد ش م م

 RR184363319LB 1984076 شادي امين غرز الدين

logistic solutions s a r l 2008050 RR184365270LB 

 RR184365283LB 2018549 جهاد اميل نصر

CATLEASE LIBAN 2059314 ش م م RR184365323LB 

 RR184365337LB 2082639 شركة ترافيك بروداكشن ش م م

 RR184363203LB 2125215 ب ج ريلتي ش م ل

 RR184365442LB 2180019 المباشر الدولية للسياحه  والسفر ش.م.م

 RR184363778LB 2214460 عادل اسعد مساعد وشركاؤه

 RR184363716LB 2253143 الخدمات الحديثة ش م م

 RR184363702LB 2289094 س ترونك توصية بسيطةشركة غال

 RR184361953LB 2348014 ابو غصن للتجارة العامة

 RR184363628LB 2388291 فراكتال اركيتكتشر نتورك ش.م.ل

 RR184363614LB 2391451 المالك للتجارة العامة ) صالح محمد جميل الموسوي (

 RR184363605LB 2398846 شركة ميماج ش.م.م

 RR184363557LB 2431588 يبكو للتجارة والتعهدات )الياس جريس السبعلي(س

 RR184363530LB 2438155 سهيل سمير حبيش

 RR184363490LB 2478585 شركة دريم بلدرز كومباني ش.م.م

 RR184373452LB 2571469 جي بوكس ش.م.ل

 


