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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 ة المضافة, القيم
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما

  تم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:علماً أنه سي ,المراجعة المشار إليها أعاله
   

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 Macari for hospitality SARL 2518392 RR192293098LBمكاري فور هوسبيتاليتي ش.م.م. 

 RR192293861LB 1043568 الشركة التجارية المتحدة

 RR192295235LB 78942 م.مابناء سركيس مندليان ش.

 RR192295730LB 3135783 شركة سعيفان للتبريد والتوضيب والتخزين

 RR192296001LB 3118414 شركة تيل ش.م.م.

 RR192296179LB 1776055 الزلقا ش.م.ل 157شركة 

 RR192296372LB 1696053 سبورتس فور اول ش.م.م.

OFFISPACE S.A.L 3248325 RR192296412LB 

Dina Trading 2856661 RR192296491LB 

COENERGY 3355096 ش م م RR192296602LB 

 RR192296620LB 3429192 عماد عبد العزيز بزي

PINK DIAMOND SARL 3400897 RR192296749LB 

 RR192296797LB 2863 شركة بامبو ش.م.م

 RR192296871LB 3314411 اتش اس اي ش.م.ل

 RR192296939LB 3363279 م.مسافير تريدينغ كومباني ش.

 GM 1719211 RR192297109LB- شركة خالد مريم و شركاه

 RR192297355LB 1274613 مؤسسة حنين التجارية ( لصاحبتها انتصار جميل حاموش )

 RR192297452LB 1377321 مونكس ش.م.م

 RR192297599LB 2003105 حنان للتجارة العامة

 RR192297611LB 2004021 العبير للتجارة

 RR192297625LB 2004024 راضي لالدوات المنزلية

 RR192297639LB 2004029 ملبوسات واحذية العزة

 RR192297687LB 2013728 عالء نايف صالح

 RR192298373LB 2053675 بران غروب ش.م.م.

 RR192298387LB 2058347 بسام حسين بلوط

 RR192298413LB 2069228 شارل نقوال صوان

 RR192298427LB 2069246 ب جرجي الخوريدي

 RR192298435LB 2075431 شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م.

 RR192298458LB 2110008 فادي جرجي لطوف

 RR192298489LB 2740262 غرينيسنس ش م م

 RR192298532LB 3082159 شركة سكاي شيب ش م م

 RR192298550LB 3076649 فانيسا ايمكس ش م م

THE PHOENIX CO 2597079 RR192298585LB 

 RR192298634LB 27177 بيتكوم
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NASA FINTECH 3268518 RR192298651LB 

 RR192298682LB 139551 شربل حنا الخويري

ALLONES S.A.L 3380519 RR192298719LB 

 RR192298722LB 3261161 شركة فاديكو لقطع السيارات الجديدة ش.م.م.

 RR192298736LB 99598 حسن علي عبد الساتر

 RR192298740LB 2482306 بروفايل دفلوبمنت غروب ش.م.م

 RR192298753LB 3146745 شركة ستار الين ش.م.م.

 RR192298767LB 246288 ريونانس لصاحبها انطوان ادوار زيادة

VO Trading 3252745 RR192298815LB 

 RR192298872LB 41773 محمد ياسر ابراهيم طقوش

 RR192298909LB 3264035 محمد األطرش وشريكيه- ألطرش للتجارةشركة ا

 RR192298930LB 2201751 رواد محمود ابراهيم

AKIL PHARM (احمد محمد عقيل) 2230207 RR192298943LB 

 MIRAD S.A.L 3171734 RR192299011LBميراد ش.م.ل. 

 RR192299025LB 2685074 سميره رئيف رئيف ابي نادر

 RR192299042LB 3209930 يا ش م لشركة لوستر

 RR192299060LB 3236284 دغري مسنجرز ش.م.ل.

 RR192299087LB 1698050 كوكو التجارية (شركة تضامن)

 RR192299135LB 2162510 سيكيورتي فالش كونترول ش.م.ل.

 RR192299144LB 2168654 حمزي  فرحات

 RR192299158LB 2175562 فاطمة حسن مزهر - BEST HOME BRANDبست هوم براد 

 RR192299175LB 2180896 ليبانون  ش.م.م. - أ. ب. س. س. 

 RR192299192LB 2196171 سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

TROPICANA FAST FOOD  (حسين احمد طراد) 2238597 RR192299229LB 

ZAKI TRADING CO S.A.R.L 2258671 RR192299263LB 

 RR192299325LB 2281980 الشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)

 RR192299348LB 2340177 شركة جي.اي.اي ش.م.م

 RR192299379LB 2381175 زاهر بغدادي

 RR192299422LB 2443241 محمد حجو مصطفى قولي

 RR192299436LB 2443471 بورة السكراب الحديثة

 RR192299467LB 2455204 يحيى احمد كحيل

 RR192299475LB 2455769 اول للتجارة العامة (علي خليل حمدان)-بونيتا 

 RR192299515LB 9193 ش.م.م - مواد  -شركة تصنيع وتسويق مواد البناء المحدودة 

 RR192299524LB 2476802 اشرف ارديف المدور

 RR192299538LB 2478703 عبد العزيز حماد المحمد

 RR192299541LB 2484740 ابحة فرحات)مركز سالي التجاري(ر

 RR192299555LB 2487483 منتهى خلف كنيهر

 RR192299626LB 2495265 اساما احمد سيف

 CONSTRUCTION CONSULTANT DESIGN COMPANY S.A.R.L 2535889 RR192299674LB 

 RR192299780LB 222264 ادوات صحية -مؤسسة فادي يعقوب 

 RR192299895LB 227959 شركة سانتيز

 RR192300094LB 1989902 شركة سبورتس ريبابليك ش.م.ل.

 RR192300125LB 2603446 نورا حكيم ش.م.م

 RR192300151LB 2616234 محمد الدبسي

M & A PRINTING SERV 2621679 توصية بسيطة RR192300165LB 

 RR192300179LB 2667071 شركة اس اتش فود ونان فود ش.م.م.

 RR192300182LB 2767273 الحي صايغمحمد عبد

 RR192300205LB 2840632 شركة فهده السحمراني و مروة النجار و شركائهم
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 RR192300219LB 2902082 ابراهيم حسين بدير

 RR192300236LB 3016000 شركة أي.أم.جي ش.م.م

 RR192300253LB 3061906 كايتر انك ش م ل

Autospot 3134901 RR192300275LB 

 RR192300298LB 3172663 حمد نهاد زكي الزيلعم

 RR192300324LB 3213949 نصر طانيوس اغناطيوس

 RR192300338LB 3230537 شركة محمد العبدهللا ش.م.م

 RR192300369LB 3296728 صيدلية العلوم

CYTECO 3300038 ش.م.م RR192300372LB 

 RR192300390LB 1180579 ال روزا غروب ش.م.م

 RR192300783LB 247240 موليير لكافة التجارات والصناعات(حبيب محمود جابر) وكاالت

 RR192300868LB 263717 عمر محمد مطر

 RR192301072LB 3192582 شركة ري اكتس ش.م.م.

 RR192301130LB 2831401 بيبلوس الكتريك ش.م.م

 RR192301188LB 3059430 غاليا ش.م.م.

ANGY S 3191115 RR192301316LB 

THE HAUS SAL 3054274 RR192301347LB 

 RR192301378LB 3028212 سي مانجمانت ش.م.م

 RR192301418LB 3006923 فهد عبد اللطيف دايخ

 RR192301435LB 3144755 باينتوود للتجارة العامة ش.م.م

 RR192301585LB 2907376 شركة في انترناشيونال برومو ام كومباني (في اي بي ) ش م ل

 RR192301713LB 3071063 ترايد كونسالت ش.م.ل

 RR192301761LB 81074 شركة ابناء سميح عبد هللا الشامي

 RR192302135LB 2844690 شركة فاميلي صن شاين ش م م

 NEW LINES S.A.L 2954177 RR192302311LBنيو الينز ش.م.ل. 

 RR192302458LB 3156462 شركة جيرمان أوتو سرفس ش.م.ل.

 RR192302492LB 3186244 كاي كاي سولوشنز ش م لاي 

 RR192302515LB 3296728 صيدلية العلوم

 RR192302532LB 3373172 واهه سركيس حديديان

 RR192302682LB 7418 تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

 RR192302775LB 7955 شركة سيدرا تريدينغ كومباني ش.م.م

 RR192303056LB 10777 ح مجري وشركاه ش.م.مصال - او جي مجموعة تجهيز المكاتب 

 RR192303158LB 11393 شركة بوري للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR192303201LB 11559 الشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

 RR192303215LB 11598 شركة صعب المحدودة المسؤولية

 RR192303382LB 21666 مؤسسة بيار ياغي للتعهدات والتجارة

 RR192303419LB 26292 جورج الهاشم

 RR192303422LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

 RR192303484LB 43715 مؤسسة وليد عيتاني

RKEIN (احمد رضا ركين) 60225 RR192303569LB 

 RR192303590LB 63641 ادونيس سرفيس سنتر

 RR192303657LB 66114 كاروسري اسد صليبا

 RR192303855LB 84329 شركة ترحيني للتجارة العامة

  


