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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

 RR184397754LB 11773 شركة مصانع عساف الحديثة للرخام ش.م.م

 RR184377936LB 16859 صيدلية بسما

 RR184390274LB 96954 سعيد امين بو غنام

 RR184397771LB 117342 رية ) حسن حيدر (مؤسسة حيدر التجا

 RR184390455LB 139932 مؤسسة االمان التجارية/احمد امهز

 RR184390495LB 158201 محل فيصل القعسماني

 RR184390107LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل -ثري اف 

 RR184389545LB 266780 الشركة العالمية للشحن والتصدير جواد وسيرميني ش.م.م

 RR184376255LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 RR184389611LB 296587 مروان ادمون حاتم

 RR184389673LB 305909 مؤسسة ركين التجارية ) محمد جميل ركين (

 RAMI TRADING CO 308929 RR184389695LBرامي ترايدنغ كومباني  . 

 RR184392394LB 744809 مؤسسة جبق للتجارة )حسين محمد جبق(

 RR184392519LB 824915 حسن محمد قصيباني

JANNA SUR MER S.A.L 979372 RR184391181LB 

 RR184406323LB 1232703 تقنية البطاقات العالمية ش.م.م

 RR184406385LB 1280873 شركة دويهي بور لو بوا ش.م.م.

 RR184406093LB 1348132 شركة كروس رود ش.م.م

 RR184393695LB 1352718 ك كالوسه ابتيان(ختشيك ابتيان )ختشي

 RR184387902LB 1358422 روي جوزف شكيبان

 RR184406147LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

LYS CAFE- RESTO (ميراي حبيب حريز) 1388092 RR184387862LB 

 RR184388117LB 1480128 ربيع اسكندراني للتجارة و الصناعة

 RR184388770LB 1486775 لتجارة ش.م.مشركة غريسكو للمقاوالت وا

 RR184388196LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR184391014LB 1747461 عماد الرواس لبيع السيارات وتأجيرها

 RR184386898LB 1772841 باسيال ماشينريز كومباني ش.م.ل -شركة بستاني 

 RR184391059LB 1789017 معرض عطوي للسيارات)حسن شريف عطوي(

 RR184401241LB 1869886 شركة كنيار للتجارة

 RR184387195LB 1887287 شركة مظلوم لالستثمار ش.م.م.

 RR184391266LB 1925973 كومبيوتر داتا سيستم كومباني س دي اس ش م م

 RR184398383LB 2134043 انرجي كونتراكتنغ اند تريدينغ ش م م ) ا ي كات (
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 RR184391439LB 2142235 م.مشركة كوتريد كومبني ش.

 RR184398485LB 2167455 ادفنسد اوفيس سباليس ش.م.م

 RR184389262LB 2181907 فود باالس ش.م.ل

R.S 2193639 (للتجارة العامة)رفعت شكيب الريشاني RR184389302LB 

 RR184389316LB 2196171 سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

 RR184405155LB 2222263 شركة بيبلوس تيم ش م م

 RR184389378LB 2226638 محمد سليم زيباره

 RR184391561LB 2228950 بالل ونضال الجردي

 RR184391601LB 2249154 شركة مام & شيفز ش م ل

 RR184400087LB 2289365 حسين محمد الشيخ

 RR184400303LB 2391430 نيرا فودس )كاربيس مكرديج خضريان(

 RR184391694LB 2402741 شركة ميغا سكراب ش م م

 RR184402998LB 2429262 شركة اوفرسيز اكسبرس ش.م.م.

 RR184391779LB 2441156 جوزف جورج العيراني

 RR184403021LB 2444784 شركة الكترو ويرز ش م م

g m g  م -ج  RR184403035LB 2445340 ج ش.م.م - 

B . K LUCE OFF SHORE SAL 2461056 RR184391805LB 

 RR184404194LB 2461228 .م.س. وابنائه ش.م.مر

 RR184404203LB 2461873 شركة سكوار انفست ش.م.م.

 RR184404225LB 2464918 صفيه رضا خليل

 RR184404234LB 2466282 شركة كساب للتجارة العامة والمقاوالت ش م م

 RR184404251LB 2466700 الهمبراس ش.م.م

 RR184391836LB 2467019 توصية بسيطة( -سي وشريكها ريجنسي ماركت )حليمة النابل

M M G MEDIA2470335 ش م ل RR184404282LB 

 RR184404319LB 2482487 شركة بيريك بروبيرتيز ش م م

 RR184404322LB 2485950 سبيرز ساين ش م م

 RR184383211LB 2490690 شركة كروسري اسد صليبا ش م م

Golden Steel - GS ( فظ بو درغمادهم حا ) 2491829 RR184404367LB 

SMT 2501897 RR184404384LB 

 RR184404398LB 2502409 غولدن بريدج )كنعان وهيب الخشن(

 A.H.H .S.A.R.L 2519724 RR184391924LBشركة 

 RR184391969LB 2535271 جاك يوسف الحكيم

 RR184402406LB 2632457 م.ي.للمفروشات ش.م.م.

 RR184400612LB 2639130 ن و التجارة العامة)حسين علي غادر(محل غادر للدخا

 RR184402953LB 2643128 باور بتروليوم )توصية بسيطة (

 RR184404438LB 2664844 كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR184405495LB 2672927 الين كايترينغ ش م م-اون

 RR184404472LB 2683952 شركة فريش فارما ش.م.م.

 RR184392275LB 2689997 احمد حطاب السيد

 RR184404509LB 2690271 لوفانت ميديا هاب ش.م.ل

 RR184404605LB 2708361 وايد وايز ش م م

 RR184404628LB 2720401 دورسل يونيتد ش.م.ل.

 RR184392301LB 2743113 شركة اكواليز ش.م.م.

 RR184400657LB 2747261 ميديا هوليك ش.م.م

 RR184404680LB 2754664 ميدواي بتروليوم

 RR184404693LB 2762421 توصية بسيطة -شركة العرب 

 RR184382975LB 2775761 المصطفى التجارية ش.ت.ب )جهاد وشركاه(

 RR184404755LB 2781235 ش م ل 2اورفلي 
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 RR184404945LB 2827011 كلينتكس ش م ل

 RR184404954LB 2827196 سعادة كونتراكترز

 RR184404999LB 2834895 شركة منتش اوتوموتيفز ش.م.م.

 RR184404061LB 2851892 شركة تقني ش م م

 RR184400816LB 2859095 شركة علي حمود واوالده التجارية ش.م.م

 RR184401989LB 2877992 جي & س ش.م.م

 RR184405005LB 2965457 سكاي انترتينمنت ش.م.ل.

ONKEL GROUP S.A.R.L 2983172 RR184390760LB 

 ADSPACE International S.A.R.L 2984825 RR184405075LB 

 RR184389055LB 2992867 شربل اميل حريقة 

 RR184401604LB 3013706 حنا جرجي عبد االحد وجوزف ميشال ابي كرم

 RR184390813LB 3047580 ذي اليزر كلينيك ش م ل

 RR184403300LB 3074734 م عواض ) داره(عبد الحكي -دارة الهندسة 

 RR184401768LB 3091909 طبرية غروب ش.م.م.

 Prime One S.A.R.L 3127683 RR184390861LBبريم وان ش.م.م. 

Constructing and Engineering Works S.A.L 3131134 RR184390889LB 

ALZAKI TOURS AHMAD AHMAD and his partners 3220134 RR184389038LB 

 RR184389090LB 3229787 شركة رعد للتجارة العامة ش.م.م.

 RR184389086LB 3404123 متري قربان

 RR184389041LB 3404130 رجاء قربان

 


