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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

 RR192294561LB 814 شركة اتكو ش.م.ل

 RR192291239LB 4695 شركة خالط ترافل ش.م.م

 RR192294853LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

 RR192292937LB 8586 راسات والتنفيذات الصناعية (ايساكو) ش.م.مشركة الد

 RR192295099LB 13313 شركة بن االمير ش.م.م

 RR192293230LB 30201 مؤسسة ميشال عواد التجارية للمقاوالت والصناعة

 RR192294439LB 75276 كوزمكس

 RR192293274LB 77854 رنا سويس كار

 RR192294646LB 78406 تروبيكا انطوان زمرود

 RR192292415LB 88191 مؤسسة حرب (محمد طالب حرب)

 RR192292804LB 88356 كاليري شاهين

 RR192293345LB 133923 1686ذوق 

 RR192292897LB 167077 تورنادو ترايدينغ كومباني ش.م.م

 RR192292662LB 167171 مؤسسة قرة اوغليان اخوان

 RR192295425LB 203841 م.لشركة شهاب لالنماء العقاري ش.

 RR192290088LB 223334 شركة الشرق للمعدات ش.م.م

 LA SIRENE 233196 RR192293376LBالسيرين  

 RR192295553LB 233379 قدموس التجارية (لصاحبها علي الحسيني)

 RR192293433LB 244879 شركة نيو شيخ موسى

 RR192292512LB 256073 شماعةجهاد -اعناب للمواد الغذائية والتجارة العامة

 RR192293552LB 295496 غازي فايز الطحش

 RR192293566LB 295922 اي .كي ترايدينغ (عماد جورج كساب)

 GAIA -HERITAGE S.A.L 312114 RR192293597LBالتراث ش.م.ل -غايا

 RR192293654LB 445695 خالد محمد عياش

 RR192293668LB 455345 يحي محمد يحي

 RR192290445LB 603972 ياس توفيق خليلال

 RR192293685LB 621931 عاللي العازارية بساط الريح ش.م.م

 RR192293711LB 654304 شركة امواج لبنان للتجاره

 RR192290468LB 671228 غاز كورب ش.م.ل

 RR192293739LB 725685 جورج انطوان نخول

 RR192293742LB 767900 علي محمود عودة

 RR192293760LB 800549 ة طانوس النجارسامي

 IMPERIAL TRADING CO. S.A.R.L 814310 RR192293773LBامبيريال ترايدنغ كومباني ش.م.م
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 RR192293813LB 951553 محمود محمد المجذوب

 RR192293827LB 955426 هشام محمد عبد الخالق

 RR192293858LB 965952 تجارة الخرضوات -حسين محمد يحي

 RR192292781LB 1180579 روزا غروب ش.م.م ال

 RR192290746LB 1190500 شركة اوكليد غروب ش.م.ل

 RR192290750LB 1191252 طارق محمد مصلح

J & R AUTO SALE ( رجا سليمان ابو الحسن ) 1256571 RR192290794LB 

 RR192290803LB 1262980 مؤسسة حسين شهاب التجارية (لصاحبها حسين محمود شهاب )

 RR192292526LB 1338152 حبيب حنا جعجع

 RR192293977LB 1381330 عبد اللطيف نبهان نبهان

 RR192293985LB 1391768 يوسف علي قطايا

 RR192291432LB 1400493 تيا لوتشا ش.م.م.

 RR192291463LB 1470148 سامر محمد  شرف الدين

BATAL MOTORS 1558232 (لصاحبها وسام سامي البطل RR192291503LB 

 RADAMCO SARL 1571353 RR192291525LB - شركة االستشارات والمقاوالت رادامكو ش م م 

 RR192291548LB 1637241 مؤسسة عصام

 RR192291579LB 1677642 شركة فايف ام توصية بسيطة

 RR192294062LB 1774712 فؤاد االيوبي للتجارة العامة

 RR192291755LB 1795439 تريبل ت ش.م.م.

 RR192294076LB 1799343 عبد هللا محمد ديب الرفاعي

 RR192291684LB 1827687 محل عبود للتجارة العامة

 RR192291772LB 1833852 ياسر وهبة وشريكه -برفكت اوتو موتورز 

 RR192291786LB 1842288 كريم سمير مهنا

 RR192294116LB 1849476 مرعي للتجارة العامة

 RR192291830LB 1908969 جارصيدلية ح

BETON MIX-MONTE BIANCO sarl 1961887 RR192294155LB 

 RR192291137LB 2046203 شركة محمد كنعان وشركائه

 RR192290896LB 2075431 شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م.

 RR192292852LB 2109314 نيو سانتك ش.م.م. -أحمد محمود حمود 

 RR192289195LB 2114379 ترايدنغ ش.م.م.آر سكوير سي فور جنرال 

 RR192292866LB 2168929 عباس شرف الدين

 RR192292490LB 2188524 للخدمات ش م ل 999شركة 

 RR192292455LB 2279882 سيرفيس انجينيرينغ ش.م.م.

 RR192294252LB 2300933 آرت ميتال ش.م.ل.

 RR192291874LB 2410508 مكتب المازن للهندسة

 RR192291888LB 2419207 يو بيروت ش م لراد

 A&CHC 2421558 RR192291891LBعمارة وحماية االرث الثقافي ش.م.م.

 RR192294283LB 2453709 شركة فرحات التجارية ش.م.م.

 k.a.k s.a.r.l 2460995 RR192291905LBشركة 

 RR192292755LB 2473618 لبنان ش.م.م. -التوازن لخدمات شبكات اإلتصاالت 

 RR192294297LB 2519154 مصطفى طقوش

 RR192291945LB 2576559 مجموعة البلطجي للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

 RR192294306LB 2627699 ش.م.ل (هولدنغ) 1 -لشركة ب 

 RR192291640LB 2641564 ايمن محمد علي عيتاني

 RR192291976LB 2670400 عاصي للتجارة العامة

 RR192291993LB 2707002 داتمهنا للتعه

 RR192292469LB 2780725 شركة وورك فور سيكوريتي ش.م.م.

 RR192295624LB 2807530 شركة الكس ش.م.م.
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 RR192292044LB 2883403 شركة مان باور ش م ل

BH5058 2886083 RR192292058LB 

 RR192294345LB 2893124 جناح وفيق سعيد

 RR192292092LB 2896130 وهيب فارس سعيد

 RR192290953LB 2955908 فخري هاردوير اند تولز

 RR192292132LB 2962766 شركة كان فيت سبورة ش.م.م.

 RR192292150LB 2987208 ماجيك غروب ش م م

CHALHOUB TECHNO MATERIALS 2993229 RR192292163LB 

 RR192292225LB 3041641 اوشيان لوجستك ش.م.م.

 RR192292234LB 3050415 صيدلية معلولي

 RR192292367LB 3063589 عبد الرحمن ستيل

 RR192293186LB 3074400 انترناشيونال ديلر ش م م

 RR192294385LB 3078327 لودي ميالد البويري(ورثة)

 RR192290975LB 3107467 ناسكو مانجمنت سيرفيسز ليبانون ش.م.ل

 RR192288835LB 3107530 شركة فينالب ش م ل

 RR192292384LB 3183272 ي شوهاي خديجة عبدهللا ليل

 RR192292407LB 3193887 حسين محمد حسين البدوي

 RR192291171LB 3197802 مسكو ميديكال ش م ل

 RR192291035LB 3267150 اون الين ريتش ش.م.م.

  


