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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

X-PERTS Providers SAL 3341 RR193140819LB 

 RR193140836LB 4912 شركة فبرسيد للصناعة والتجارة والمقاوالت ش.م.ل

 RR193141200LB 9533 م.مفروت ماشينري ليبانون اند كميكلز ديفنجين ش.

 RR193141434LB 11337 مركز تكنولوجيا المستقبل ش.م.م

 RR193150498LB 12104 شركة تكنولوجيا المياه ش.م.م (واتكو)

 RR193133163LB 13092 الشركة الصناعية التجارية المحدودة في لبنان ش.م.م

 RR193141037LB 14433 مؤسسة الفرح لصاحبها جورج عبد هللا فرح

 RR193141071LB 17381 محطة سكيكي للمحروقات

 RR193144223LB 59020 كاف دي برنس

 RR193141712LB 74764 مؤسسة دريم ول ( منير اسد صعب )

 RR193141536LB 77456 شركة كريديه دو لوفان ش.م.ل

 RR193144775LB 84297 فهد عبد القادر قرقناوي

 RR193144886LB 89424 مؤسسة ه. قصارجيان

 RR193136519LB 161245 مؤسسة اليسر

 RR193142219LB 190483 محطة محروقات ( امال غطاس )

 RR193146388LB 198250 شركة الهادي ش.م.م

 RR193133985LB 205691 كليكس

 RR193142664LB 214569 شركة فريتون كومباني

 RR193134813LB 230585 شركة افكار ش.م.م.

 RR193150011LB 233473 .مشركة نابليون ش.م

 RR193151391LB 241748 مؤسسة نعمة للتجارة العامة لصاحبها عبد هللا احمد نعمة

 RR193136377LB 248742 الشركة العامة لالعمال والخدمات ش.م.م

 RR193157006LB 259436 ايليا توفيق الخوري

 RR193148273LB 282267 بارت فايندر ش.م.م

 RR193148242LB 290688 عهدات زالمقاوالت ش.ت.ب (العلي وشركاه)شركة البنيان للت

 RR193149225LB 296171 باركود ش.م.م.

 BEST-CAR S.A.R.L 387248 RR193136275LBبست كار ش.م.م 

 RR193140076LB 563459 جريس سليمان عون

 ulec 571764 RR193145864LBالمجموعة اللبنانية االماراتية المتحدة للخدمات والتجارة 

 RR193136831LB 580614 نبيل حسن حبلي

 RR193138069LB 645971 علي عبد االمير العجوز-  EYE WEARاي ووير 

 SOCIETE S.R.P. SAL 774458 RR193146051LBشركة اس ار ب ش.م.ل 

 RR193143245LB 835938 شركة غوست ش.م.م.

Winchester -923631 محمد عدنان قباني RR193143302LB 
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BREAK -1074900 جمال صالح قليالت RR193147613LB 

 RR193133455LB 1096183 نديم كريم الحايك

 RR193138157LB 1143001 مؤسسة نجدي للتجارة العامة ( لصاحبهاعلي خليل نجدي)

 RR193145626LB 1164962 الجا ش.م.م

 RR193145158LB 1224081 محمود احمد جعفر

 RR193147689LB 1249884 ش.م.م Toffee  &Coffeeتوفي اند كوفي 

 RR193147763LB 1255632 شركة كاليري تامر ش.م.م

 RR193132812LB 1261815 باسل ابراهيم سمعان

 RR193147905LB 1371088 شركة أكوا الونج ش.م.م

 RR193147940LB 1382141 شركة إيزونيكا ش.م.ل

 RR193148070LB 1394281 وصية بسيطةشركة ت -شركة األمين لجميع انواع المعادن

 RR193134950LB 1518721 المساعد للعالقات والخدمات العامة ( زياد  محمد رضا  حمود )

V.S.D.QUATRO 1524786 RR193134932LB 

 RR193158749LB 1525514 كايوتي اغلي نايت كلوب م ش.م.ل

 RR193134518LB 1611323 مهندسون استشاريون ش.م.م - الند 

 RR193155760LB 1616490 شركة نبع مية ش.م.م

 RR193134464LB 1620001 يوسف حسن العيوش

 RR193134892LB 1624336 حسين احمد رايد

 RR193134230LB 1625091 علي حسين ياسين

 RR193135120LB 1735625 آية للتجارة والشحن ش.م.م.

 RR193137633LB 1738424 داوا انترتانمنت ش.م.ل

 RR193151290LB 1768972 ل ايست بتروليومميد

 RR193151326LB 1770884 شركة كنبايه ش.م.ل

 RR193150665LB 1774886 أيتش أم دي ش.م.م

 MAGHARIKI TRADING SAL 1967757 RR193135439LBمغاريقي ترايدينغ ش.م.ل 

 RR193135425LB 1970501 صيدلية السالم

 RR193137488LB 1970501 صيدلية السالم

 RR193159333LB 1971552 فرع لبنان - الشركة المصرية اللبنانية 

CROUN ABOU HAIDAR 1996643 RR193152159LB 

MT-BAGS&SHOES.CO - 2058382 محمد مهدي احمد RR193139095LB 

 RR193152485LB 2069246 ديب جرجي الخوري

 RR193152644LB 2119734 كته توصية بسيطةنيازي جوهر وشري - شركة راني للتجارة العامة والمقاوالت 

 RR193152689LB 2132215 مكست ميتلز

 RR193155433LB 2149309 ليسا للتجارة (حسن جميل الراعي وشريكه) توصيه بسيطه

 RR193155345LB 2167940 المتحدة للحديد ش م م

 RR193155314LB 2170019 لكجري ديزاين (ش.م.م)

 RR193135297LB 2199129 جي.اس.غروب ش.م.م.

 RR193155124LB 2200362 الشركة الفنية لتكنولوجيا القشرة واألخشاب ش.م.م.

 RR193135270LB 2202529 جعفر افرو ميدل ايست للتجارة(جمانا جعفر رضا)

 RR193155115LB 2202529 جعفر افرو ميدل ايست للتجارة(جمانا جعفر رضا)

 RR193155053LB 2206384 جاد ادوار الياس

 RR193155036LB 2208219 اكسس غروب ش م م

 RR193155022LB 2210841 علي حسن مسلماني واوالده توصية بسيطة

 RR193154804LB 2234272 باسمة عياش

 RR193154747LB 2238579 رياض خالد المحمود

 RR193137236LB 2242849 توصية بسيطة - شرقاوي كومباني 

 RR193154716LB 2244762 موديلين ش م م

 RR193154543LB 2331467 شركة سي سي للتجارة والمقاوالت ش م م
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 RR193159877LB 2369983 شركة كوبي رايت بزنس سنتر ش.م.ل

 RR193159801LB 2376829 سي سي دي ش.م.ل

 RR193151048LB 2381175 زاهر بغدادي

 RR193157403LB 2405770 دي تي ماركت ديليشس تايست ش م م

 RR193139237LB 2406333 ة سكاي غيفت ش.م.مشرك

 RR193136108LB 2409421 باكونيا ش م م

 RR193157417LB 2411502 رياض شيخ موس خليل

 RR193157743LB 2411506 احمد فرج عبد القادر

 RR193157757LB 2419296 غرافيكس بالس ش.م.م.

T K PHARMA - 2429380 طارق ابراهيم قهوجي RR193157862LB 

 RR193157955LB 2453895 شعبان محمد خضور

 RR193139325LB 2466231 فانر دراغ ستور ش.م.م

 RR193155858LB 2467019 توصية بسيطة) - ريجنسي ماركت (حليمة النابلسي وشريكها 

 RR193156045LB 2503621 شركة ماك غروب للتنظيفات والطباعة ش م م

 RR193156080LB 2507800 شركة سوالرنا ش.م.م

 RR193156093LB 2507884 عباس حسين جوهر

 RR193131162LB 2518166 شركة جهاد عزام وشركاه

 RR193157655LB 2547844 ن.ستاندر ش.م.م

 RR193157669LB 2548091 االماني للمحروقات(خديجة محمد سعد)

 RR193132636LB 2549870 اسيان فيوزن كويزين ش.م.ل

VERDI CERAMICA(TARIK&PARTNERS 2561620 RR193135782LB 

 RR193135796LB 2563141 ابو زين غروب ش.م.م

SAVEWAY(سليم معنقي سامي) 2577339 RR193157315LB 

 RR193157258LB 2595669 احمد محي

SMART DINER S.A.R.L 2607302 RR193157505LB 

 RR193136575LB 2622355 احمد حسن سرور -سكاي كانون سيستمز 

 RR193140147LB 2641564 يمن محمد علي عيتانيا

 RR193140235LB 2662359 هاد هولدنغ ش.م.ل

 RR193137341LB 2670798 ش.م.ل ESCاينرجي سباليز & كونترولز 

 RR193137369LB 2695674 فرج اسكندر يعقوب و شركاه

 RR193140765LB 2713124 ش.م.م LA FABRICAشركة 

 RR193138497LB 2736831 ش م مسيفل انجينيرن رفلكشنز 

 RR193153021LB 2747976 فيتا فارم ش م م

 RR193137678LB 2757723 أبو علوان للتجارة العامة والمقاوالت ( استيراد وتصدير )

 RR193137797LB 2758512 يونيفرسال لوجيستكس ش.م.م

 RR193137134LB 2769265 وورلد wاوستي 

RACYNE SAL 2774733 RR193153052LB 

 RR193137117LB 2784766 ش م لMCCميكانيكال كونتراكتينغ كومباني 

 RR193138381LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م

 RR193137899LB 2810222 محل جيوفاني

 RR193132755LB 2851474 والكمان ش م ل

 RR193137284LB 3166301 اي ماستر ديجيتال ايجنسي ش.م.م.

TOP SECRET S.A.R.L 3375031 RR193136607LB 

  


