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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 مة المضافة, القي

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  يتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:علماً أنه س ,المراجعة المشار إليها أعاله

   
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR184408514LB 2515 االتحاد الصناعي والتجاري (اونيكو) ش.م.ل

 RR184408766LB 4569 شركة اميركان كولد اندستري ش.م.م

 RR184411487LB 6720 فرع لبنان- GmbHدوكا 

 RR184410331LB 20618 جورج بشارة تابت

 RR184414850LB 35097 صيدلية شحادة

 RR184410495LB 53397 جاك ايليا ابو خالد

 RR184410645LB 63641 ادونيس سرفيس سنتر

 RR184412385LB 110057 ش.م.م - تعهدات عامة  - مؤسسة ميالد ابو رجيلي 

 RR184412417LB 110808 جورج انطوان الغريب

 RR184416303LB 116766 بدوي سايد معوض

 RR184412479LB 119051 فؤاد حسن منذر

 RR184412505LB 122371 شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

HIGH PRODUCTS & SOLUTIONS 163269 RR184411615LB 

 RR184412902LB 180845 مؤسسة قدوحة لتوزيع االوكسجين

 RR184416365LB 190422 لش.م. MISCمسك  

 OCEANE S.A.R.L 190831 RR184411938LBاوسيان ش.م.م

 RR184411955LB 192314 شركة نيو فود تكنولوجي ش.م.ل

 RR184413240LB 215338 حسين علي عبدهللا

 RR184413315LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 

FOODS INDUSTRIAL CORPORATION 218521 ش م م RR184413341LB 

 RR184413412LB 220520 ثري أف ليبانون ش.م.ل

 FOODS ART limited 221141 RR184416609LBفودذ أرت ش.م.م  

 RR184413474LB 224255 المدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن سعد

 RR184413576LB 229506 - 1 - شركة بيزان 

 RR184413695LB 234860 راسكو انترناشيونال ش.م.م

 RR184413718LB 235659 الوكالة المتحدة لالعالن ش.م.م

 RR184415546LB 236443 اندبندنت برودكشنز ش.م.ل

 RR184413770LB 243950 لو كاراج ش.م.م

 RR184413783LB 244367 اورو كولور ( انطوان يوسف بركات )

T.K.M CONSULTING 245425 ش.م.م RR184413806LB 

 RR184413810LB 246350 لوسي وطامار كديكيان- كديكيان  مجوهرات جاك

 RR184413845LB 251773  ايليا عبده الحداد مخلص بضائع مرخص

 RR184413925LB 258010 مؤسسة كربيس التجارية
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 RR184413939LB 259869 يمين للتجارة والتوزيع

 RR184413956LB 262781 في . دي . كوم ش.م.م

 RR184415651LB 267643 ريةمؤسسة علي حمد التجا

 RR184414055LB 275924 شركة محالت غندور اخوان ( احمد غندور واخوانه )

 RR184415665LB 277922 سحاق بوازين بسته جبان

 ARôME S.A.R.L 292251 RR184415696LBآروم ش.م.م 

 RR184415095LB 302075 ال شونغا ش.م.م

 screens s.a.r.l 306104 RR184414188LBسكرينز ش.م.م      

 RR184414205LB 307212 سينز غروب ش.م.م

 RR184414259LB 309217 ايليمانت كرياتيف كوميونيكايشن ش.م.م

 Abresia sal 311509 RR184414280LBشركة ابريزيا ش.م.ل. 

 RR184415736LB 312611 ابتكس ش.م.م

 RR184414333LB 314190 ميتكو ش.م.م

 K PRINT SARL 314233 RR184414347LBك برينت ش.م.م. 

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR184415740LBبانو بالس ش.م.م 

 Shakira Jobeilli &Moughrabi ltd 324467 RR184414355LBشاكيرا جبيلي ومغربي ش.م.م.

 RR184414452LB 407521 شركة س.ف.أ  ش.م.م

 FREE BIRD S.A.R.L 489248 RR184414506LBفري بيرد ش.م.م 

 RR184414568LB 555599 الغزال للتعهدات

 RR184414599LB 580614 نبيل حسن حبلي

 RR184415855LB 586125 شركة بانا للتجارة العامة والقومسيون ش.م.م

 RR184414639LB 587383 جان روكس حريقة للتجارة

 RR184415869LB 601808 شركة ميراج ش.م.م

 RIMAL TRADING 604004 RR184414656LBمؤسسة رمال التجارة 

 RR184414673LB 610540 مؤسسة مصطفى خاتون للتجارة والمقاوالت

 RR184415909LB 643075 سبون ش.م.م

 RR184416626LB 731496 خليفة وشركاه ش.م.م -كروموتيك 

 K. L. C 790704 RR184416665LBك. ال. سي للتجارة والصناعة  

LEBANESE MEGA SUPPLIES 835111 RR184417476LB 

 RR184416816LB 857925 غلوبل كارمنتس اندستريز ش.م.ل

 RR184415501LB 889554 (بي.ام.سي) ش.م.م B.M.Cشركة 

 RR184416436LB 1043568 الشركة التجارية المتحدة

N.A (عليق اخوان) 1764003 RR184417771LB 

 RR184400997LB 1775457 سوليوشنز دوت نيت ش.م.م.

 RR184407567LB 1824024 أس.أم.أس. سبيسيال مارين سرفيس

 RR184418128LB 1855178 شركة رويال غورميه ش م ل هولدنغ

GLOBE 2000 SARL 1872366 RR184407690LB 

 RR184415118LB 1954818 شركة حلو ومطر للمشتقات النفطية توصية بسيطة

 RR184416161LB 1976630 رضوان سليمان عجيب (افينيو مطاعم ومقاهي)

 RR184416189LB 1992759 سليم ايغو ش م م

 RR184416192LB 1993791 اي.بي.سي ش.م.م

 RR184414965LB 2029454 حسن طحان(حسن سليمان الطحان)

 RR184408240LB 2055607 الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.

 RR184414863LB 2089267 رنا للتجارة ( رافت عبد الرحمن ازمرلي)

 GM 2137156 RR184417961LBغاليري منصور 

 RR184414894LB 2148881 بودي للتجارة (حسن عبد الرحمن ازمرلي)

 RR184417595LB 2182446 ذو بريدج تاور ش.م.ل

 RR184417555LB 2198914 شركة ديسبيك ليبانون ش م ل
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INTERMETAL L.B ( راغدة جان سعادة) 2230667 RR184416776LB 

 RR184403239LB 2637309 محمد بشير الزعيم

 RR184416780LB 2645401 سانيسلز ش.م. ل

 RR184416793LB 2647370 شركة زين اراميد ش.م.م

 RR184415020LB 2658221 ار.كي كايترينغ غروب ش.م.ل

 RR184416802LB 2738226 شركة ادل ش م م

 RR184404985LB 2832312 تريليكا ش.م.م

 RR184412805LB 2853919 شركة ميلينيوم للمنتوجات الورقية ش م ل

ELEGANCIA TRADING 2864129 RR184416572LB 

 Bookwitty S.A.L 2983017 RR184401533LBبوكويتي ش.م.ل 

 RR184416555LB 3005805 جالل محمد ابو عسلي

 RR184406748LB 3006074 يحي عبدالسالم السراج

 RR184406703LB 3196180 ش.م.ل. 2شابتر 

 RR184417309LB 3209503 شركة تريبو فارما ش.م.م

 RR184417343LB 3240117 ميال دور ديكا

 RR184406561LB 3314507 عبد العزيز محمد علي بري

 RR184417312LB 3339885 بيلدكس ليبانون ش.م.م

 RR184417365LB 3385485 شركة رامينوكا ش م م

 RR184417462LB 3413672 الديننللي حسام سراي 
  


