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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

 RR190799567LB 11665 شركة ايتيكو ش.م.م

 RR190798093LB 40172 سليم منصور عبد هللا الخوري

 RR190798544LB 57946 مؤسسة الياس جرجس مراد

 RR190799417LB 88118 حمن كنيعومؤسسة محمد عبد الر

 RR190799425LB 88134 مؤسسة مهدي

 RR190799085LB 89424 مؤسسة ه. قصارجيان

 RR190799139LB 90814 شركة محمود اليمني وشركاه

 RR190799195LB 93779 مرسيل توفيق بطرس -المركز الصناعي 

 RR190799258LB 96284 شركة كوالس لبنان ش.م.ل

 RR190799261LB 96506 اتش ش.م.ل ال . سي .

 RR190799301LB 96864 روبوا ش.م.ل

 RR190799329LB 96954 سعيد امين بو غنام

 RR190799332LB 97016 الشركة العالميه المتحدة للورق ش.م.م

 RR190799346LB 97125 شركة اكسيس ش.م.م.

 RR190799363LB 97717 شركة المجموعة االفضل ش.م.م

 RR190799006LB 98312 فورمنغ اندستريز لبانون ش.م.م ام اف ان

 RR190798133LB 98606 شركة خوري للهندسة والمقاوالت العامة ش.م.م

H . M.G 98619 RR190799010LB 

 RR190799045LB 99792 اصادور وارتكس سرابيان

 RR190799607LB 100273 بسام اسعد للتجارة العامة والسيارات

 RR190799655LB 104446 يكس ش.م.ميونيك الكترون

 RR190799709LB 122371 شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

 RR190799505LB 154377 جيماس للصيانة والخدمات ش.م.م

 RR190799743LB 159117 شركة غتسيريليا ديزاين ش.م.م

 RR190799765LB 160966 ابراهيم مصطفى ياسين

 RR190799791LB 164670 للموبيليا والديكورمؤسسة فادي عطوي 

 RR190798703LB 177505 الياس ريمون حداد

 RR190798310LB 200256 ليبانترونيكس

 RR190798473LB 202508 مكرم جان الغاوي

 RR190798178LB 215547 شركة رامادا انترناسيونال

 RR190797844LB 224255 المدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن سعد

 RR190800282LB 235607 مؤسسة زغيب للتجارة (منى بو شبكة )

TAMER RENT A CAR S.A.R.L 239132 RR190798195LB 
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 RR190801402LB 241658 غسان صبحي مشلح

 RR190797861LB 245978 اتيك ش.م.م ( تقنية التجديد )

 RR190798249LB 255459 امل علي الشيخ

 RR190798796LB 301265 م.فهد احمد فرحات ش.م.

 K PRINT SARL 314233 RR190799920LBك برينت ش.م.م. 

 RR190798805LB 322435 شركة المتوسط للمحروقات ش م م

 RR190798819LB 343268 مجذوب ستورز

 RR190798836LB 423560 سامر جان معلوف

 RR190796835LB 456642 خالد حسين علي

 RR190797889LB 456642 خالد حسين علي

 RR190798853LB 575263 غسان عمر حمد

 RR190796906LB 600319 شركة قدورة ش.م.م

 RR190798867LB 600450 ليلى خليل ضافر

 RR190796985LB 704912 مؤسسة محمد احمد داود للتجارة العامة

 RR190797005LB 733892 محمد عبد اللطيف السكران

 RR190795450LB 756938 عبدو بطرس كميد

 RR190797115LB 813135 شركة ذي ترايدرز ش.م.م

 IMPERIAL TRADING CO. S.A.R.L 814310 RR190798875LBامبيريال ترايدنغ كومباني ش.م.م

 RR190797155LB 828570 دبرالين جان فالنتين فالنتين ابي راشد

 RR190797190LB 839146 شركة ايمن عبد هللا واخوانه

 RR190793581LB 1179218 د كلينينغ (كلود سامي جوهرجي)س.ا.ك.سرفيس ان

 RR190797929LB 1225950 ترندز اند براندز ش.م.م

 RR190800883LB 1336571 وليد مصطفى عيتاني للمقصات واالكسسوار

 cuisine du monde 1337399 RR190800897LBكويزين دي موند ش م م 

 RR190800906LB 1341258 عباس محمد خليل

 RR190800937LB 1343290 عائدة ديب رزق

B & CO. SARL 1369955 RR190800319LB 

 RR190799598LB 1373497 داوود جورج جريش

 RR190800367LB 1378619 الشركة الجديدة للسكراب والتجارة العامة ش.م.م

 RR190800764LB 1381330 عبد اللطيف نبهان نبهان

 RR190800778LB 1381349 فاطمة احمد كريم

 RR190800781LB 1382618 بالك توليب تكنولوجية الطباعة الرقمية  ش.م.م

 RR190800818LB 1383697 صيدلية فاميلي كير

 RR190799995LB 1389576 شركة اسمنت األرز ش.م.ل

 RR190800486LB 1394281 شركة توصية بسيطة -شركة األمين لجميع انواع المعادن

 RR190800526LB 1410503 ش.م.م. ليبانيز ميل دليفيري

 RR190800716LB 1466361 حسن صبحي معتوق

 M.R.K s.a.r.l 1473401 RR190800747LBشركة 

 RR190798527LB 1475428 شبكة االرز للتجارة ش.م.م.

 RR190799831LB 1484888 ميشال طنوس فاضل

 RR190799876LB 1488232 شركة ميستيك ش.م.م

 RR190798898LB 1491611 ش.م.م.لوكريسيا بورجيا 

 RR190798907LB 1493019 شركة تريديكس ش م ل

 RR190798938LB 1544801 مؤسسة قاسم التجارية  ( شادي عبدهللا قاسم )

 RR190794675LB 1577391 نبيل فايز الشوملي داري

 RR190799805LB 1600789 حفالت برودكشن ش.م.م

 THE STRANGER'S AUCTION 1661912 RR190799893LBساميا النجار وشركاؤها 

 RR190799902LB 1672402 اكس نيهيلو ش.م.م
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 RR190800999LB 1723020 ريبوبليك بيروت ش.م.ل

 RR190791886LB 1730096 حسين محمد تلجه

 RR190801005LB 1735625 آية للتجارة والشحن ش.م.م.

 RR190801019LB 1749133 شركة ماجرز ش.م.م

 RR190797950LB 1769279 انترناشونال غروب ش.م.مأب -بن

 RR190801098LB 1776195 كارز اوف ليبانون (دعد سعيد نصرهللا)

 RR190801169LB 1835991 شيالكس انك ش م  ل

 RR190801288LB 1879514 شركة سوق البركة ابراهيم احمد كعكي وشركاه توصية بسيطة

 RR190801570LB 1917437 شركة جادكو للتجارة العامة ش.م.م.

 RR190801637LB 1925071 وان او وان ش م  م

 RR190801668LB 1926101 شركة فود ستيبس ش م ل

 RR190801708LB 1936189 (نديم رياض بالمنى)Oppidumكاليري 

VIGNIA VERDE 1938488 RR190801739LB 

 RR190801742LB 1939941 أن.أر.جي ش م م

 RR190801813LB 1949211 اشا ش م مشركة مطعم السلطان ب

 RR190801858LB 1951563 ليبانون اورينت بالس ش.م.ل

 RR190801861LB 1953518 - توصية بسيطة  -جتوما اندكو 

 RR190797597LB 2129004 ماتر كاريه ش.م.م

 RR190799519LB 2164458 ترايد اند كمبيوتنغ سرفيسز ش.م.م

 RR190797699LB 2180754 بروموس فور يو ش.م.م

 RR190798368LB 2282195 شركة قباني غلوبال ش.م.م

MADE CLEAN S.A.R.L 2550418 RR190798650LB 

 RR190798487LB 2639986 وايلد ملبوري ش م م

 RR190797455LB 2694413 يو.اي.تي. ش.م.م.

 RR190798601LB 2752279 فرح -أ

 RR190798663LB 3018565 شركة الساحل ش.م.م

TRACTION AND TORQUE 3061532 RR190798252LB 

 RR190797478LB 3136819 فود اتاك ش م ل

JIHAN BEAUTY QUEEN S.A.L 3186567 RR190798345LB 

 RR190798411LB 3207841 المجموعة اللبنانية المتحدة ش.م.ل.

 RR190798283LB 3238335 بوا دو في ش.م.م

 RR190798779LB 3266276 براد روميه

MIDO 3315422 RR190798694LB 

 RR190798615LB 3315878 أن آر آر ش م ل

 RR190798425LB 3387868 نور الدين للتجارة

 RR190798558LB 3396382 حسن فريد نجدي -نابو 

  


