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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

 RR192304683LB 91 الشركة العقارية للبناء ش.م.ل

 RR192304635LB 423 وايت المنيوم لصناعة وتجارة االلمنيوم والتجارة العامة ش.م.م

 RR192304618LB 780 بيروت لبنان كوداك (الشرق االدنى) انك

 RR190782425LB 814 شركة اتكو ش.م.ل

 RR192304516LB 1922 رولينغ غروب ش.م.م

 RR192304480LB 2322 مكتب الدراسات التقنية والتنفيذ والتنسيق "بيتك"

 RR192304462LB 2450 ش.م.م 755شركة اتليير

 RR190782805LB 2686 شركة فيليب كامل ش.م.م

X-PERTS Providers SAL 3341 RR192304343LB 

 RR192304326LB 3352 شركة غولد كوين ش.م.م

 RR192294840LB 4569 شركة اميركان كولد اندستري ش.م.م

 RR190782924LB 5031 شركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR190782941LB 5091 شركة فادي كروب ش.م.م

 RR190782955LB 5672 الت ش.م.لشركة الواحة للتجارة والمقاو

 RR190782782LB 5787 شركة ماركوني للتجارة العامة والصناعة ش.م.م

 RR190782677LB 7418 تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

 RR190782703LB 7623 شركة ستار وايف ش.م.م

 RR190782717LB 7628 شركة سبيريدون للتجارة والتوكيالت البحرية ش.م.م

 RR192302784LB 8037 لمز ش.م.مليزر في

 RR190782986LB 8100 الشركة التجارية الدولية المحدودة (لبنان) ش.م.م

 RR190783010LB 8585 شركة االستشارات الهندسية الصناعية ش.م.م

 RR190783111LB 9086 معماري ومعلوف فريت سرفيسز ش.م.م

 RR192302890LB 9086 معماري ومعلوف فريت سرفيسز ش.م.م

 RR190780000LB 9704 الشركة المتحدة للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR190783160LB 10257 شركة عشي اخوان ش.م.م

 RR192304666LB 10777 صالح مجري وشركاه ش.م.م -او جي مجموعة تجهيز المكاتب 

 RR190783227LB 10935 شركة محفوض غروب ش.م.م

 RR190783332LB 11561 شركة حمدان للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR190783385LB 11819 دار ميوزك للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م

 RR190783417LB 11980 شركة رافي ش.م.م

 RR190783434LB 11996 بنتكس ش.م.م

 RR190783448LB 12050 شركة مرمر اوريجينال للتجارة والمقاوالت العامة

 RR190783522LB 13044 شركة خليل للتجارة والصناعة

 RR190783607LB 15759 محطة السراي للمحروقات (فؤاد احمد الغزاوي )
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 RR190783641LB 17026 مؤسسة مناع

 RR190783655LB 17447 ورثة محطة نزال للمحروقات ليلى محمد حمود نزال 

 RR190783712LB 24022 مؤسسة الياس فياض عمار

 RR190783765LB 29672 مؤسسة صعب التجارية

 RR192305026LB 38915 نقوال انطوان صفير

 RR190783916LB 44582 محطة عين حاال

 RR190783995LB 49012 مؤسسة دهيني للتجارة والصناعة

 RR190784063LB 52902 ذي آرغوسي غروب ش.م.ل

 RR190784077LB 53154 مصطفى خالد البدوي

 RR190784196LB 64321 اسيرجيو

 RR190784240LB 67428 يوسف صفيرمؤسسة زخيا 

 RR192303691LB 69356 بيت التاج للتجارة

 RR190784267LB 70978 جورج حرب وشريكيه

 RR190784390LB 75823 مؤسسة جوني وادلبي للطباعة والتجليد

 RR190784409LB 76078 بالنتا فلورا

 RR190784430LB 77111 كامل يونس

 RR190784443LB 77456 شركة كريديه دو لوفان ش.م.ل

 RR190784457LB 77854 رنا سويس كار

 RR190784465LB 77907 زياد ابو الحسن

 RR190784505LB 79659 مؤسسة انطوان جلخ واخوانه للتجليد

 RR190784593LB 82004 شركة اينفورميشن سيستمز

 RR190784647LB 83789 حسين حيدر

 RR192304082LB 94637 مؤسسة ايلي مرعي التجارية

 RR192305352LB 104689 قبالن امبكس كومباني ش.م.م

 Allam Asca Hold group 108414 RR192305406LBمجموعة عالم للسقاالت

 RR192305511LB 116766 بدوي سايد معوض

 RR192305556LB 122371 شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

 RR192305689LB 139932 مؤسسة االمان التجارية/احمد امهز

 RR192305692LB 159117 شركة غتسيريليا ديزاين ش.م.م

 RR192305777LB 164670 مؤسسة فادي عطوي للموبيليا والديكور

 OCEANE S.A.R.L 190831 RR192306239LBاوسيان ش.م.م

 RR190780659LB 220520 ثري أف ليبانون ش.م.ل

 RR190780870LB 234860 راسكو انترناشيونال ش.م.م

 RR190780906LB 235783 رجا الزهيري

HOUSE OF OLIVES 240001 لصاحبها نجيب منير دمشقية RR190780954LB 

 RR190780999LB 243949 مؤسسة قرنبش التجارية (محمد رائف قرنبش )

 RR190781005LB 243950 لو كاراج ش.م.م

 RR190780319LB 246476 نطفجي مليساستيل للصناعة والتجارة لصاحبها محمد عماد عمر

 RR190780322LB 246671 كميل انطوان ابي خليل مخلص بضائع مرخص

 RR190780035LB 247484 ابراهيم نجيب الرياشي

 RR190780472LB 267643 مؤسسة علي حمد التجارية

 RR190780574LB 277922 سحاق بوازين بسته جبان

 RR192301510LB 282674 مؤسسة محمد جعفر جعفر التجارية

 RR190780614LB 291042 مؤسسة علي حرب التجارية

 RR190780225LB 296438 شركة رايندروب

 RR190780305LB 307212 سينز غروب ش.م.م

 RR190780177LB 349547 دلتا سبور (حيدر عزات حيدر)

 RR190781795LB 363264 شركة فوديكو للبترول ش.م.م
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 RR192301735LB 744809 محمد جبق)مؤسسة جبق للتجارة (حسين 

 RR192304754LB 1471308 الشيخ بشير جوزف عون

 RR192304768LB 2020667 الرا داود ابو زيد

 RR192304935LB 2062644 البيكولينا ش م م

 RR190781331LB 2397603 شركة كالودز ش م م

 RR190781393LB 2428980 رائد بوكز غيفتز اند ستاشيونري(رائد انطونيوس اسعد)

 RR190781141LB 2489495 لينيوم ش م م

 RR190781186LB 2502409 غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)

 RR190781226LB 2512461 الكرتون الذهبي(ناجي دياب)

 RR190781288LB 2534790 شركة مجذوب كونتراكتور ش.م.م

 RR192304944LB 2542424 ودماكس ش م م

 RR192305030LB 2703839 .بوستو نوفه ش.م.ل

 RR192305128LB 2752300 ف.فرح

k.kare kosmetics sarl 2767672 RR192296465LB 

 RR192301143LB 2834895 شركة منتش اوتوموتيفز ش.م.م.

 RR192305065LB 2873635 سانوفيرا للصيدلة ش م م

 RR192301554LB 2877992 جي & س ش.م.م

 RR192301568LB 2899716 ش.م.م سوبر يور بوكس أند كولينغ

 RR192301599LB 2908685 امالفي ش.م.ل.

 RR192301611LB 2917711 شركة غورصن ش.م.م.

 CAFE DE PENELOPE S.A.L 2931762 RR192302245LBكافيه دو بينيلوب ش.م.ل. 

 RR192302308LB 2945979 مار غريتا مانجمنت مينا ش.م.ل

 THE 3 MUSKETEERS T3M S.A.L 2950778 RR192300925LBذي ثري موسكوتيرز ش.م.ل. 

 RR192301537LB 2971186 تضامن-مايسن للتعهدات والديكور الداخلي

i 20 trading sarl 2987504 RR192304785LB 

 RR192301846LB 2988729 باسمة علي مزهر

 RR192304895LB 2997829 شركة ام اس ديزاين ش م م

 RR192300956LB 2999606 .م.ل.ك .ام. جي ميدل ايست ش

 RR192300973LB 3000806 شركة شويتك ش م م

 RR192302360LB 3002226 انا يوانيس كيسونرجس

 RR192300987LB 3004843 رويال ستونز ش.م.م.

 RR192301452LB 3017873 إلما

 RR192301948LB 3036833 شركة غالفاتيك ش.م.م

 RR192300267LB 3066219 مشركة يحيى للتجارة والصناعة ش.م.

 RR192301355LB 3066219 شركة يحيى للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR192301276LB 3070862 شركة ركتو وفرسو ش م م

 RR192301320LB 3074778 الشركة العامة للتجارة ومواد البناء ش.م.م

 EATRY S.A.L 3089696 RR192302395LBايتيري ش.م.ل. 

 RR192302444LB 3135792 ارات وقطع الغيارالجنى لتجارة السي

 RR192305009LB 3221369 تكنا اليت ش.م.م

 RR192301112LB 3253486 جهاد انيس قساطلي

 RR192304927LB 3373755 شركة وافر للتجارة ش.م.م

 RR192305074LB 3437985 نجيب عادل صعب

  


