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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

 Multi Technology Access sal M.T.A 315702 RR190780150LBمالتي تكنولوجي اكسيس ش.م.ل.

 RR190780203LB 367622 علي ديب االشهب

 RR190780424LB 258010 مؤسسة كربيس التجارية

 Deaibess trading ltd 2463831 RR190781067LB 

 RR190781084LB 2466327 الكترو ميديا انترناسيونال ش م ل

 RR190781155LB 2490690 شركة كروسري اسد صليبا ش م م

 RR190781243LB 2520534 عباس علي للتجارة العامة

 RR190781420LB 2443766 شركة غالم ش م م

K M A 3320290 ك.م.أ RR190781742LB 

metas-lebanon 3406215 RR190781756LB 

KAMAL E BERBERI GROUP 259126 ش.م.ل RR190781787LB 

 RR190781932LB 1904979 هوسبيتاليتي & توريسم ه&ت ش م  م

 RR190782045LB 2386800 معلوماتية غروب ش م م

 RR190782059LB 2390503 شركة البركة لمواد البناء ش م م

 RR190782080LB 2392476 باري دي غو ش.م.م

 RR190782120LB 1765266 كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

 RR190782155LB 1773013 شركة أي أند بي كايترنغ ش.م.م

 RR190782164LB 1774902 لبنان ش.م.م -شركة المشاريع التقنية المحدودة 

 COVER PLUS SARL 1812063 RR190782297LBكوفر بالس ش.م.م 

 RR190782345LB 1835991 شيالكس انك ش م  ل

 RR190782399LB 2769265 وورلد wاوستي 

 RR190782685LB 7490 الشركة اللبنانية الفرنسية للسجاد ش.م.ل

 RR190782990LB 8465 العامة لالرز للتجارة والصناعة ش.م.ل

 RR190783200LB 10840 شركة شعيب اخوان ش.م.م

 RR190783213LB 10912 ايتالوكاب

 RR190783235LB 11063 شركة التطوير العقاري ش.م.ل (ردكو)

 RR190783289LB 11372 شركة الزند للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR190783377LB 11772 شركة شارل خرياطي الكتريكال ترايدنغ اند كنتركتنغ ش.م.م

 RR190783496LB 12460 شركة نبتون للملح ش.م.ل

 RR190783540LB 13280 جوبيتر للتجارة العامة والتعهدات ش.م.م

 RR190783553LB 14433 مؤسسة الفرح لصاحبها جورج عبد هللا فرح

 RR190783575LB 14904 مؤسسة اسماعيل العجمي التجارية

 RR190783669LB 17715 علي محمد محمود

 RR190783709LB 21251 ماستر سيل
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 RR190783788LB 31987 فريحةبدري امين 

 RR190783828LB 34946 نعيم يوسف صالح

 RR190783880LB 43259 محطة محروقات سائلة وزيوت

 RR190783902LB 43998 شركة الحسنين التجارية ش.م.م

 RR190783947LB 46535 شركة الحياة للسياحة والسفر

 RR190784015LB 50933 ديراني تريدنغ

 RR190784165LB 63272 سم الحركةمؤسسة سليمان قا

 RR190784182LB 64178 كركبي التجارية التكنولوجية

 RR190784205LB 65048 كويزني ايدبال

 RR190784284LB 72497 بيار ريشار

 RR190784338LB 72958 مؤسسة ادونيس للصناعة والتجارة

 RR190784369LB 74933 محطة المنار ( نديم بويز )

 RR190784559LB 80878 السكاربا

 RR190784576LB 87312 عفيف حسين سالمة

 RR190784580LB 80977 بي انترناسيونال -اف 

 RR190785506LB 2941018 فورتكس مودرن سبالي ش.م.م.

 RR190788034LB 1262980 مؤسسة حسين شهاب التجارية (لصاحبها حسين محمود شهاب )

 RR190788048LB 1263944 حسين علي الزين

 RR190788051LB 1265858 وورلد ديراكت ش.م.ل.

 RR190788082LB 1269489 مارك اسكندر غريب

 RR190788105LB 1249884 ش.م.م Toffee  &Coffeeتوفي اند كوفي 

 RR190788119LB 1250990 ميديا كوفر بيروت ش.م.م

 RR190788122LB 1254982 استهالكية فخري ( ناصر رضا فخري )

 RR190788140LB 1258266 ابتسام حسين الخطيب

 RR190788153LB 1260848 ستار ش.م.م.

 RR190788224LB 1223488 الفا للمحروقات ش.م.م

 RR190788238LB 1225018 انتركو ش.م.م-المؤسسة العالمية للتجارة والصناعة 

 RR190788286LB 1237999 انور احمد االبراهيم

 RR190788312LB 1246650 علي محمد دبوس

BESTOON 1209575 ش .م.م RR190788326LB 

 RR190788343LB 1214717 الشركة اللبنانية العالمية للبترول ش.م.م

 RR190788388LB 1218718 طوني جورج يعقوب

 RR190788462LB 1204390 عبد هللا علي حليحل

 RR190788502LB 1208375 جاه ش.م.م

 RR190788520LB 1169619 ممونديو ماركيتنغ غروب ش.م.

 RR190788533LB 1169815 (فؤاد البر خوري) Overseas Expressاوفرسيز اكسبرس 

 RR190788564LB 1173791 دوديكو اوتو بارتس (علي فيصل علوية)

 RR190788578LB 1174014 شركة طيبة ش.م.م

 RR190788595LB 1176619 0شركة الترك و حسين للتجارة ت

 RR190788652LB 1162805 لبيطارغيث سليم ا

C.R.G 1136370 ش.م.م RR190788697LB 

 RR190788710LB 1139201 شركة االعمال المتحدة ش م م

 RR190788745LB 1145685 خان الخليل ش.م.م

 RR190788768LB 1110446 روشة باالس ش.م.م

 RR190788771LB 1111856 عبد هللا حسين الضيقة

 RR190788799LB 1124202 احمد الحسن

 MAKER 1128832 RR190788811LB -مايكر 

 RR190788825LB 1051844 شركة السراي
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GOLDEN FISH (كابي يوسف نادر) 1071206 RR190788873LB 

 RR190789162LB 117237 كهرباء يتيم

 RR190789233LB 287721 ميشال فهد كفوري

 SEEDS S.A.R.L 1076163 RR190789499LBسيدز ش.م.م  

 RR190789644LB 1096183 نديم كريم الحايك

 RR190789658LB 1098159 نايس برايس (احمد موسى طفيلي)

 RR190789692LB 1018492 ابراهيم علي ترشيشي

 RR190789729LB 1028991 عزام عبد الرزاق قاسم

 RR190789746LB 1043020 ش.م.م SMATصايغ للصناعة والتجارة 

 RR190789785LB 1003122 ريةمؤسسة عباس التجا

 RR190789794LB 1005985 شركة ماداس ش م م

 RR190789825LB 1009370 رمزي يوسف فيصل

 RR190789848LB 959295 الطبخة كايترينغ ش.م.ل

 RR190789851LB 959515 كاراج عساف نعيم عطا

 RR190789879LB 969132 جنرال اويتيكال ليبانون ش.م.ل

M. R ية ش.م.مالتجار  986286 RR190789905LB 

 RR190789919LB 986601 السمرا للتجارة (جوزيف جورج السمرا)

 RR190789936LB 999351 بولس جرجس القصيفي

 RR190789953LB 920132 شركة نورد وود ش.م.م

 RR190789967LB 922556 صيدلية الشرق (حسين جميل مروه)

 RR190789975LB 923526 لشركة ميداس لالستيراد والتصدير ش.م.

 RR190790007LB 929943 شركة المدى للكومبيوتر ش.م.م

 RR190790015LB 941618 عبد القدوس مصطفى برادعي

 RR190790069LB 794062 الشرق االوسط ش.م.م -شركة ايما جينج 

 CARRELLI STUDIO S.A.R.L 802400 RR190790090LBكاريلي ستوديو ش.م.م 

 FARAH AUTO 813963 RR190790109LB 

LOGISTIC WORLD FREIGHT SARL 821985 RR190790157LB 

 GEAGEA PLAY EQUIPMENT(جوزف بطرس جعجع ) 822533 RR190790165LB 

 RR190790214LB 835938 شركة غوست ش.م.م.

 RR190790231LB 840161 سليم حسن العنان

 RR190790262LB 853294 تكنولوجي ترايدينغ اند سرفيسز ش.م.م

 RR190790276LB 862239 ابراهيم محمد النصرة- الرضا 

 RR190790280LB 865251 خالد حسين حماد

 RR190790355LB 895040 عباس محمود منصور

Gowete Group Commercial GGC S.A.R.L 897223 RR190790378LB 

 RR190790381LB 899716 لينكس نت ش.م.م

MEDIGAMP PLUS 904731 ش.م.م RR190790395LB 

 RR190790449LB 777535 مؤسسة وان فور اول (مصطفى ابراهيم استيتيه)

 RR190790483LB 791218 تسويق وتوزيع  ش.م.م - كوميتكس 

 RR190790537LB 767900 علي محمود عودة

 RR192304873LB 2653415 مارون عبدو ابراهيم

 RR192305176LB 1169754 فرامبواز

 RR192305255LB 99792 كس سرابياناصادور وارت

  


