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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

 RR190797742LB 700358 خالد الصمد للتجارة

 RR190798456LB 2552642 أ.ب.س.أوول بيزنس سوليوشنز ش.م.م

 RR190798460LB 3333662 التجارية ش.م.م. Torres Ceramicaشركة 

 RR190799465LB 11070 سرتيد ليبانون

 RR190800472LB 1393408 الشمال للتوزيع

 RR190800530LB 1412962 حنون للتجارة و التعهدات

 RR190800543LB 1419564 شركة مشيك وشركاه ش.م.م

 RR190800588LB 1428202 حسان علي العبد هللا

 RR190800662LB 1460932 محل محمد حسان فتح هللا

 RR190800702LB 1466144 محمود علي سبليني

 RR190800795LB 1382662 زريق لتجارة السيارات

 RR190800804LB 1383292 درجاني غروب ش.م.م.

 RR190800821LB 1383757 شركة غالب مراد وشركاؤه مراد لالستيراد والتصدير

 RR190800971LB 1503824 مؤسسة حسن عبادي للتجارة العامة

 RR190801053LB 1765266 كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

 RR190801084LB 1773705 فاميد هيلث كاير ش.م.م

 RR190801291LB 1880545 (علي دياب علي) SWANS AUTO EXPORT INGسوانس اتو اكسبورت انك 

GTA  IMP EXP 1880835 RR190801305LB 

 RR190801314LB 1881400 يونيترايد ش.م.م.

 RR190801380LB 241585 طالل وجيه شما

 RR190801416LB 241742 شركة المصباح للتجارة ش.م.م

 RR190801800LB 1946179 حايك كايترنغ ش.م.م.

 RR190801977LB 1954779 سيتي بار ش.م.ل

 RR190802045LB 1962187 علي عفيف عواضه

 RR190802076LB 1966776 شركة النسيم لالستيراد والتصدير ش م م

 RR190802093LB 1967352 شركة سيركل الين ش م م

 RR190802116LB 1969341 شركة عز الدين اخوان للتجارة

 RR190802133LB 1971552 فرع لبنان - الشركة المصرية اللبنانية 

 RR190802147LB 1972545 ريستورانت كلوب اكسيسورس ش.م.م

BOFOU - MOTORS 1976047 RR190802164LB 

 RR190802178LB 1976630 رضوان سليمان عجيب (افينيو مطاعم ومقاهي)

 RR190802181LB 1979523 لينك ش.م.م. -شركة انفيرو 

 RR190802195LB 1983823 فانتج لتأجير السيارات ش.م.م
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 RR190802266LB 2783586 تاكت االستشارات ش.م.م

 RR190802270LB 3278027 شركة الميقات  للسياحة والسفر ش.م.م

 RR190802306LB 3369652 فودكوم للوكاالت ش.م.ل

 RR190802323LB 3412221 برومينت ايلي اسطفان وشركاه

 RR190802371LB 2905088 حاموش للخدمات الهندسية

 RR190802385LB 3121527 سنديانة واينز ش م م

 RR190802439LB 11799 شركة مصري واعور للهندسة والمقاوالت

 RR190802456LB 13012 للصناعات المعدنية (جيمكو) ش.م.مجبيلي 

 RR190802460LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

 RR190802473LB 30516 مؤسسة استيان بيراقدريان

 RR190802487LB 34597 مؤسسة محمد علي ناصر التجارية

 RR190802495LB 45556 عيةالمؤسسة اللبنانية للمشاريع الزراعية والصنا

 RR190802544LB 66114 كاروسري اسد صليبا

 RR190802561LB 69356 بيت التاج للتجارة

 RR190802575LB 76010 نرمي فاشن ميساك نرسييان

 RR190802589LB 80210 شركة رويال غورميه ش.م.ل

 RR190802615LB 84357 مؤسسة عواضة للتجارة والصناعة (علي حسن عواضة)

 RR190802685LB 180084 مؤسسة خالد فؤاد البلطة جي

 RR190802717LB 196317 شركة تسيكو للتجارة والمقاوالت

 RR190802751LB 219644 شركة برس ستوب ش.م.م

 RR190802765LB 229783 الزلقا -مؤسسة مرعي للتجارة العامة 

 RR190802805LB 251933 شركة سعد وشركاه

 RR190802819LB 252737 رية ( علي سليمان الحاج سليمان )مؤسسة جليل التجا

 RR190802840LB 297032 شركة غرافيكو ش. م .م

KOCAHE SIJAD S.A.R.L 310122 RR190802884LB 

GLOBAL T.V SHOPPING 435856 RR190802915LB 

 RR190802955LB 629179 شركة هارتز فود ش.م.م

 RR190802972LB 740835 سمارت سوليوشينـز

 RR190802986LB 1342357 سامر حكمت عبداللة

Private Restaurants P R sal 1776763 RR190803037LB 

 RR190803108LB 235659 الوكالة المتحدة لالعالن ش.م.م

 RR190803142LB 243950 لو كاراج ش.م.م

 RR190803156LB 249693 تيب توب بالست

 RR190803160LB 3022495 صيدلية الجوكوند

 AI VIEW S A L 2248996 RR190803213LBشركة 

 RR190803244LB 2441229 ابراهيم مردم بك

 RR190803275LB 296438 شركة رايندروب

 RR190803350LB 314190 ميتكو ش.م.م

 RR190803363LB 311785 ناصر رضا وطفا

 RR190803377LB 289216 بير فاكس (طوني ابراهيم حنا)

 RR190803394LB 1002342 اين ش.م.مآرت أند ديز

 RR190803434LB 821950 الياس طوني رزق

 RR190803448LB 800549 سامية طانوس النجار

 RR190803465LB 818447 شركة زيلليوني ش.م.م

 RR190803567LB 1196589 محي الدين محمد خالد-  Techno Breadتكنو بريد 

Neo Techno Sky -1117217 ياسر دياب العيسى RR190803584LB 

 RR190803638LB 294390 عبد اللطيف محمد حسن الشمعه

 RR190803672LB 537192 بشار علي جميل
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 RR190803686LB 541781 عمار عباس معاويه

 RR190803726LB 545199 مؤسسة علي حيدر  خليل التجارية

 RR190803730LB 546639 فضل حسن ترحيني

 RR190803757LB 548013 محطة حسن

 RR190803765LB 552252 حكمت محمد شقير

PROPET 555875 RR190803788LB 

 RR190803791LB 557063 جرمن كونسولتينغ كومباني ش.م.م -غروب غاس

 RR190803862LB 567810 دياب المتحدة ش.م.م

 RR190803876LB 569289 بالل يوسف عنتر

 RR190803902LB 506812 مصطفى الناطور- شركة كارني 

 RR190803916LB 507199 شركة فيدليتي كوربوريشن انترناشيونال هولدنغ ش.م.ل

 RR190803933LB 570660 شركة فيندي ش م م

 RR190803955LB 573241 شركة اجا للمحروقات ش.م.م

 RR190803964LB 573670 انور هاني مهتار

 RR190803978LB 574597 نور انترتينمنت ش.م.ل

 RR190803995LB 581456 كاي تك ش.م.م

 RR190804001LB 582969 طالل محمد الطبش

 RR190804015LB 583202 مصطفى ناجي عيتاني وشريكه-لوسانتيه 

 RR190804029LB 584841 نيلي فيليب طعمه االشقر

 RR190804032LB 585770 يوسف قزيلي

 RR190804046LB 587383 جان روكس حريقة للتجارة

 RR190804063LB 591661 يرنغ ش.م.ل.اكواتيرما انجين

 RR190804094LB 600319 شركة قدورة ش.م.م

 RR190804103LB 601303 ريماكو ش.م.م

 RR190804151LB 3073000 شركة سرحان هوليديز ش.ت

 RR190804165LB 146229 بوظة عواد ( شربل يوسف عواد)

 RR190804222LB 83029 جواد سيمون بولس

 RR190804236LB 2520397 ت ش م مشركة فيرست تارغ

 RR190804240LB 3323179 فاسيليتي فت اند فكس ش.م.ل

 RR190804275LB 2178241 سيدر آي تي سرفيسز ش.م.م

 RR190804324LB 372497 مؤسسة زياد البوارشي التجارية

 RR190804338LB 400219 الياس جورج بدور

 RR190804409LB 2011038 محمد رياض كنعان

 RR190804426LB 2014255 اي آر ماربل أند غرانيت ش.م.م.ج

 RR190804443LB 2017251 تي ش.م.م. -ام

 RR190804488LB 2025171 اتش غروب اركيتكتس ش م م

 RR190804491LB 2025749 ليبالينك ش.م.م

 RR190804545LB 2029412 الشركة المتحدة للصيانة والتطوير ش م م

 RR190804559LB 2029454 الطحان)حسن طحان(حسن سليمان 

 RR190804576LB 2029932 بروباغاندا اونو ش.م.م

 RR190804580LB 2033571 يحي احمد مكية

 RR190804593LB 2035526 شركة دايموند سيراميك ش م م

 RR190804602LB 99597 كونتراكوم انترناشيونال

 RR190804616LB 11222 شركة تراست اكسبورتيشن كومباني تراكسكو

 RR190804664LB 612133 (نبيل زين العابدين المهتار) VIEWمؤسسة 

 RR190804721LB 2106026 شركة برفكت الكتريك ش م م

 RR190804749LB 2301702 شركة هاندز غروب ش.م.م.

 RR190805007LB 139796 المعمل الوطني لصناعة االخشاب
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 RR190805015LB 126854 صيدلية فينيسيا

 RR190805112LB 84358 ة ترحيني للهندسة والمقاوالتشرك

 RR190805165LB 53066 مؤسسة مروان باخوس

 RR190805188LB 50814 ووكرز ترايدنغ

 RR190805276LB 3466 شركة واي اند هاف ش.م.م

 RR190805316LB 2035677 مجوهرات  الدورادو

STP TRADING S A R L 2038390 RR190805320LB 

 RR190805333LB 2043108 ور هيلث ش.م.لايتز ف

 RR190805355LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

 VIACOM SAL 2045750 RR190805364LBشركة فياكوم ش م ل 

 RR190805452LB 1313287 الحلول المتطورة للدعاية والتسويق (خالد كتوعه وشريكه)

 RR190805470LB 1343005 الشركة اللبنانية لفرم وتوضيب الورق ش م م

 RR190805510LB 1482801 شركة نوفا اينرجيا  ش.م.ل

 RR190805523LB 1490416 شركة سباديكو للتجارة و صناعة المفروشات و المطابخ ش.م.م

 RR190805585LB 1753732 شركة اكتيف بالس ش م م

 RR190805660LB 1002684 ابي ناصيف غروب

  


