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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 قيمة المضافة, ال

ً 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

 RR184379185LB 2515 االتحاد الصناعي والتجاري )اونيكو( ش.م.ل

 RR184378199LB 4569 شركة اميركان كولد اندستري ش.م.م

 RR184387275LB 8558 شركة بيماد ش.م.م

 RR184378358LB 9065 بالم سنتر ش.م.م

 RR184392730LB 26252 نعيم قصيري

 RR184384353LB 31656 سامي انيس الربعة مخلص بضائع مرخص

 RR184395170LB 73157 جان اسطفان

 RR184384129LB 75615 شركة محمود يونس وشركاه

 RR184387553LB 77907 زياد ابو الحسن

 RR184389497LB 82094 بانيهاي واي ترايدنغ كوم

 RR184379702LB 90399 كاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان

 RR184382131LB 122371 شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

 RR184381989LB 182273 جوزاف شليطا عبود

 RR184381958LB 185257 مؤسسة كارلو للتجارة والصناعة

 RR184390610LB 185570 فامصنع ال

 RR184390637LB 188348 مؤسسة محمد قاسم غدار التجارية

 RR184380419LB 231607 مؤسسة النبيل )لصاحبها نبيل نقوال قساطلي(

 RR184382410LB 251631 برج مارديروس جامبوليان

 RR184389917LB 255351 احمد محمد عداس

 RR184389925LB 255443 مؤسسة رضا ضاهر للتجارة العامة

 RR184384132LB 258531 شركة التجارة والبناء العالمية

KAMAL E BERBERI GROUP 259126 ش.م.ل RR184384146LB 

 RR184387125LB 262030 ش.م.م. KOUROSشركة 

 RR184394660LB 275238 همبرسوم اكوب جنباشيان

 RR184394656LB 289216 بير فاكس )طوني ابراهيم حنا(

 RR184389642LB 303489 يترا للتسويق واالعالن ش.م.لس

 K PRINT SARL 314233 RR184394364LBك برينت ش.م.م. 

 RR184384013LB 544450 راوية فكتور االسطا

 RR184387332LB 563349 احمد محمد ديب قرصيفي

 RR184387350LB 570961 منير فواز ابو عمر ونادين احمد العاكوم

 NEW LOOK PRODUCTION S.A.R.L 573159 RR184387363LBكشن ش.م.م نيولوك برودا

 RR184380011LB 615130 ذي برينت هاوس ش.م.ل هولدنغ
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 RR184388412LB 970831 سمير حنا مهنا

 RR184393390LB 1002342 آرت أند ديزاين ش.م.م

BESTOON 1209575 ش .م.م RR184382295LB 

 RR184393562LB 1271923 طه عبدالرحمن درباس

M.E GROUP sal 1283381 RR184405915LB 

 RR184386133LB 1284314 حبيب للتجارة العامة ش.م.م

 RR184386147LB 1285610 شركة صوما اندستريال انجينييرينغ ش.م.م.

 lE YEN CO. S A R L 1290284 RR184386310LBشركة لوين ش م م  

 RR184386323LB 1291278 نيو الين كوربوريشن ش.م.م.

 RR184386337LB 1297976 شدياق موتورز ش.م.ل

 RR184388616LB 1341090 غازي الفرد موسى

 RR184387916LB 1364480 ويفكس ش.م.ل

 RR184387920LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

 RR184393752LB 1383902 الخالد التجارية

 RR184386487LB 1628335 االعمال التجارية)محمد عبدهللا حمود(

 RR184386694LB 1726687 غلوبس ترايدنغ ش.م.م

 RR184394850LB 1744046 شركة بشارة اوتوبارتس ش.م.م.)كراج بشارة(

 RR184386907LB 1773013 شركة أي أند بي كايترنغ ش.م.م

 RR184387037LB 1832139 شركة ايز ش.م.م

 RR184387045LB 1832771 ك. ترايد كومباني ش.م.م

 RR184387071LB 1835991 كس ان  ش م  لشيال

 RR184387235LB 1910333 غرين دوت

 RR184387584LB 1922343 ال سيرين بيوتي اند سبا ش م م

 RR184391297LB 1954691 الشركة اللبنانية للهندسة و المقاوالت

BETON MIX-MONTE BIANCO sarl 1961887 RR184394815LB 

PROPERTY GATE S.A.R.L 1989275 RR184388219LB 

 RR184385053LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR184382919LB 2099944 لينا للتجارة )ساير علي غصن(

 RR184403242LB 2128804 شركة مرعي )محمد واحمد وعماد المرعي( تضامن

 RR184389228LB 2177337 لي سان سييال ش.م.م.

 RR184396833LB 2218246 ميالد القزي التجارية ش م م

ALYAS - 2237633 محمد عبد الغني حمود RR184389231LB 

 NEXUS DIGITAL S.A.L 2272228 RR184383295LBشركة 

 RR184395245LB 2390720 خالد ابراهيم الشمعه

 RR184383463LB 2391369 شركة سوفت ليجر ش م م

 RR184391725LB 2412311 الراعي للتجارة العامة

 RR184383582LB 2429262 اوفرسيز اكسبرس ش.م.م. شركة

 RR184383596LB 2431588 سيبكو للتجارة والتعهدات )الياس جريس السبعلي(

g m g  ج ش.م.م -م  -ج  2445340 RR184389418LB 

 RR184382318LB 2520534 عباس علي للتجارة العامة

 RR184382848LB 2561073 شركة أي وان برودكشن ش.م.م.

 RR184403698LB 2561643 بروبراندز.ام.اي. ش.م.م

 RR184395020LB 2564857 حداد لأللومينيوم والخرضوات ش.م.م

 RR184394885LB 2594912 سامي جورج اسود

 RR184405420LB 2641564 ايمن محمد علي عيتاني

 RR184385985LB 2663119 روبير ميالد حنا

 RR184386031LB 2673815 المحترفون للمقاوالت ش.م.م

ECONSULT 2745520 RR184385827LB 
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 RR184388987LB 2747250 راديانس غروب ش.م.م.

 RR184385844LB 2747261 ميديا هولي  ش.م.م

 RR184394568LB 2770111 محمود ابراهيم التجارية

 RR184385610LB 2788794 شركة صوايا موتورز ش.م.م.

 RR184385623LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م

 RR184385359LB 2814300 شامي غروب ش.م.م

 RR184385597LB 2826964 دروبس اند داشز ش م م

 RR184394418LB 2833004 مؤسسة منصور نمر التجارية

 RR184390742LB 2945588 كريم جوزاف اللهيبي

 Shoo 3amlin S.A.L 2965361 RR184401502LBشو عاملين ش.م.ل 

 RR184401697LB 3059430 م.غاليا ش.م.

 RR184403313LB 3074778 الشركة العامة للتجارة ومواد البناء ش.م.م

 RR184401745LB 3086385 رسالن للتعهدات الكهربائية والمقاوالت

 S.A.R.L 3093985 RR184401771LBيوجد للتجارة العامة 

 RR184403335LB 3124185 مراد انترتينمنت اند فود سرفيسز ام.اي.اف.اس ش.م.م.

 RR184403344LB 3152045 منصور فنسان مخلوف

 N.A.L.M FOOD 3177235 RR184390950LBمحمد المصري وشركاه 

 RR184394545LB 3199724 فادي بيار ابو جوده

 RR184394537LB 3199731 جوزف بيار ابو جوده

 RR184388942LB 3279461 مؤسسة يوسف سوسان التجارية الصناعية

 


