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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

 RR198351063LB 345 شركة كومارو ش.م.م

 RR198351077LB 814 شركة اتكو ش.م.ل

 SOUNDS AND LIGHTS 5949 RR193143364LBسوندز اند اليتز 

 RR193143452LB 6825 ة والتجارة والصناعةشركة كويك سرفيس للزراع

 RR198350037LB 10777 صالح مجري وشركاه ش.م.م - او جي مجموعة تجهيز المكاتب 

 RR198350173LB 11875 شركة الوسيط ش.م.ل

 RR193143903LB 13280 جوبيتر للتجارة العامة والتعهدات ش.م.م

 RR193144055LB 46150 انطوان مخايل غرة

 RR198350981LB 76702 لتوفيق التجاريةمؤسسة ا

 RR193138758LB 91600 ربيع داود سنو

 RR193152803LB 123791 شركة ليبانيز فيدنغ سيستم ش.م.ل

 RR198344133LB 179118 تجارة عقارات - كمال حسين سموري 

 RR193141765LB 205469 مؤسسة روجيه وليم الفغالي للتجارة

 RR198348064LB 216237 اتشركة رحال لتأجير السيار

 RR193149733LB 226296 شركة استروم تليكوم ش.م.ل

 RR193128061LB 239958 شركة بيروت للتجارة والتداول الحر ش.م.م.

 RR193136394LB 245041 شركة تشيلسي للفنادق ش.م.ل

 RR193133945LB 262274 مكتب جو طعمة للهندسة والديكور والمفروشات

 RR193133543LB 263825 غروب ش.م.مشركة بريتي 

 RR193148888LB 265374 جاللكو للهندسة والمقاوالت

(  RR193146241LB 270582 مؤسسة عطا للتجارة (الياس جميل عطا

 RR193153503LB 273404 اندستريكو للهندسة والتجارة/توفيق سلمان دالل

 RR193149415LB 277989 شركة طوس اوفرسيز برستيج ش. م. م.

 RR193148962LB 292971 ضرير لصاحبها مصطفى ابراهيم ضرير

 RR193146635LB 306380 مؤسسة اسعد ابراهيم للتجارة العامة (لصاحبها اسعد ابراهيم )

 RR193146652LB 307839 النادر للتجارة العامة لصاحبها وائل سليمان احمد ابراهيم

 RR193146207LB 514589 كيوب ادفرتايزينغ ش.م.م

 RR193145895LB 573241 شركة اجا للمحروقات ش.م.م

 RR193145935LB 580314 شركة ستورم ش.م.م

 RR193140120LB 600062 حسن محمد صالح

 RR193149044LB 630780 مؤسسة عماد سعد الدين نحلوس للصناعة و التجارة

 MATAR S AUTOMOTIVE  (سعيد ميشال مطر) 778673 RR193146136LB 

 FARAH AUTO 813963 RR193143143LB 
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 RR193156345LB 922556 صيدلية الشرق (حسين جميل مروه)

 RR193148653LB 985620 شركة توكل التجارية

Supplies Only -1050069 غالب عيسى جلول RR193147304LB 

 RR193147318LB 1052292 سامي جان الحداد

 RR193146839LB 1126645 شركة مر ومجذوب المتحدة ش.م.م

 RR193145714LB 1174967 سمير عصام الزين-تكنولوجي اوارد دوت كوم 

 RR198343380LB 1217192 بيفاتك انترناسيونال ش.م.ل

 RR193147794LB 1257921 الشركة العامة للباطون ش.م.م

 RR193158562LB 1281738 شركة اوريجينال اوردر ش.م.م

 RR197800931LB 1315531 شركة رمسيس للتجارة ش.م.م 

 RR193139055LB 1338820 خديجة اكرم يزبك

 RR193145453LB 1396919 افتالميك كونسالتنز اوف بيروت  ( رندى جاد يزبك دنيا )

 RR193155570LB 1585069 مجموعة نت للصناعات ش.م.م

 RR193134288LB 1634193 شركة فارما ماب ش.م.م

 RR193136726LB 1637303 نبيل محمد العثمان

pharmacie Notre Dame-Zahlé 1675294 RR193136757LB 

ALAMEH DST CO SARL 1696088 RR193156840LB 

 RR193151255LB 1750441 مؤسسة مانغو

 RR198342755LB 1763149 اليت ستايشن

GEOSAFE S.A.R.L 1810489 جيوسيف ش م م RR198348237LB 

QUANTUM MOTORS 1886103 RR193159700LB 

 RR193159639LB 1905702 شركة حلوم بتروليوم (توصية بسيطة)

 RR193159523LB 1917437 شركة جادكو للتجارة العامة ش.م.م.

 RR198348767LB 1934099 الفيحاء للتجارة العامة

 RR193156938LB 1936189 (نديم رياض بالمنى)Oppidumكاليري 

 RR198348855LB 1956290 التصدير ش.م.م شركة امبريل اوتو سنتر لالستيراد

 RR193157099LB 1975388 فيوال اند كو ش.م.ل

 RR198348988LB 1987573 حسان محسن عيسى

 RR193136880LB 1996912 عكر للتجارة والخدمات العامة

 RR193152335LB 2035526 شركة دايموند سيراميك ش م م

 RR193138660LB 2044705 بست سرفيسز اند اكويبمنتس ش م م

 RR198349334LB 2055794 محمد فرج سليمان

CATLEASE LIBAN 2059314 ش م م RR198349365LB 

 RR198349379LB 2067377 محمود محمد الخباز

BLOOM & SHOES -PRO 2072993 RR198349396LB 

 steel-line ltd 2174399 RR197800208LBالين ش م م - ستيل

 RR193154897LB 2217426 .م.شركة قبالن غروب ش.م

 RR193154631LB 2263357 اسامة معروف فاضل

 e_smart solutions company 2294064 RR198345377LBأي سمارت سوليوشنز ش م م 

 RR193151051LB 2383942 شركة ليكويد فيوجن ش.م.م

 RR198345978LB 2408339 دادو للتجارة (مالك توفيق منصور المصري)

 RR198345981LB 2413481 سول تيك (عدنان جلول وشركاه) شركة ال

 RR193157522LB 2423531 شركة بيساني الكتريك للتعهدات والتجارة ش.م.م.

 RR193139308LB 2458494 زياد عبد الرحمن مراد

 RR198346236LB 2460249 حسين علي الحاج حسين

ROLY AND RASH SARL 2473451 RR193155861LB 

 RR193155929LB 2482144 زيك بلدينغ منجمنت ش.م.م.شركة بي

 RR193155946LB 2484740 مركز سالي التجاري(رابحة فرحات)
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 RR198350244LB 2511268 شركة سوبر باغ التجارية (ماهر عبدو ترياقي واوالده)

 RR193157730LB 2528864 شركة سبيد ترايد ش م م

TITBIT 2627664 ش.م.م RR193157156LB 

 RR193157394LB 2638726 فؤاد جورج جبور

 RR193158908LB 2681510 غرينز ماركت ليمتد ش.م.م.

 RR193140685LB 2687547 سور فاس ديزاين ش.م.م

 RR193140694LB 2693781 باين تري لالستشارات ش.م.م.

 RR198346620LB 2700113 عبير حسين زغيب

 RR193127415LB 2725632 اركريا ستوديو بيروت ش.م.ل.

 RR193138421LB 2778886 طوني عبدو الحاج

 RR193137125LB 2779497 محمد مصطفى ابو زينب

 Pharmacie Pharmavie 2790359 RR193137085LBصيدلية فارمافي 

 RR193132168LB 2796982 الجواد للمحروقات

 RR193137837LB 2848611 شركة تطبيقات ابداعية اوف شور ش م ل

 RR198347700LB 3007206 ارف النقيباحمد ع

 RR198347611LB 3026153 نبيل محمد سليم خليل

 RR198350519LB 3200220 ادواتكو

 RR198349626LB 3253756 شاكر للتجارة و التوزيع- أحمد شاكر و شركاه

 RR193136598LB 3349454 منير ناصيف هوم م.ن.ه ش.م.ل

  


