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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

 RR200257355LB 2801 هوت زونز للدعاية واالعالن ش.م.م

 RR200256369LB 3359 الشركة اللبنانية للمشاريع السياحية (سوليبرو) ش.م.ل

 RR200261514LB 6737 م.مشركة فردان سويتس اوتيل ش.

 RR200258492LB 7418 تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

 RR200256995LB 38634 يوسف عباس مرعي

 RR200260417LB 139778 مؤسسة حسين محمد سليمان

 RR200261655LB 201304 جرجس الراعي للتجارة والتعهدات العامة

 RR200261664LB 206064 شركة زغيب للتجارة والمقاوالت

 RR200262554LB 224399 مؤسسة يوسف اندراوس التجارية

 RR200261718LB 241708 دانا كامل عسيران (غولدي)

 RR200260301LB 394110 مؤسسة النجار التجارية

 RR200256620LB 731938 محمود حسين مفتاح

 RR200262276LB 1220706 ايمرجنسي اند مودلر فهكلز اوف ذو ميدل ايست (اي ام في ام اي)

 RR200257829LB 1289337 شركة الياسمين الصحابها غسان ملحم الحشيمي وشركاه

 RR200260332LB 1442375 مطر فريد مطر

 RR200257421LB 1472429 ساو هولدنغ ش.م.ل

 RR200260536LB 1740461 ميراي توما جزراوي

 RR200257700LB 1820787 فضل محمد شكر

 RR200257758LB 1835991 شيالكس انك ش م  ل

 RR200258634LB 1904979 هوسبيتاليتي & توريسم ه&ت ش م  م

 RR200258722LB 1925973 كومبيوتر داتا سيستم كومباني س دي اس ش م م

 RR200258736LB 1926101 شركة فود ستيبس ش م ل

 RR200262320LB 1954850 شركة اي ديجيتس ش.م.م

Mawla trading company MTC 1964234 RR200258890LB 

 RR200258912LB 1967352 شركة سيركل الين ش م م

 RR200258965LB 1979523 لينك ش.م.م. -شركة انفيرو 

 RR200262231LB 1983823 فانتج لتأجير السيارات ش.م.م

 RR200262245LB 1999845 شركة شيا غروب ش م ل

 RR200259060LB 2001259 ايلي معوض ألعمال خشب الديكور

 RR200259087LB 2003084 سنيه للتجارة العامة

 RR200259095LB 2003105 حنان للتجارة العامة

 RR200259100LB 2003110 هناء للتجارة العامة

 RR200259175LB 2010174 ليمتد اديشون ش م م
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 RR200261960LB 2010280 تراست هيل ش م م

 RR200259201LB 2013728 عالء نايف صالح

 RR200259317LB 2032242 مروان مفلح سرور marwankoروانكو م

ABI RAMIA IMPORT EXPORT 2096938 RR200262007LB 

 RR200262015LB 2150778 ميشا ش.م.م

 RR200262024LB 2176509 مازن عامر المرعبي

 RR200262038LB 2261731 اليناج للتجارة ش م م

 RR200262055LB 2407740 فقيه للديكور والتجارة العامة ش م م

 RR200261973LB 2445887 بالل حسن

 RR200262483LB 2543646 الجهاد الحسن للتجارة العامة

 RR200255023LB 2812111 رزق موتورز

ADVANCE CONSTRUCTION INDUSTRY ACI SARL 2843436 RR200259351LB 

BH5058 2886083 RR200259436LB 

 RR200259538LB 2902082 ابراهيم حسين بدير

 RR200259572LB 2917711 شركة غورصن ش.م.م.

 CAFE DE PENELOPE S.A.L 2931762 RR200259612LBكافيه دو بينيلوب ش.م.ل. 

 THE 3 MUSKETEERS T3M S.A.L 2950778 RR200259820LBذي ثري موسكوتيرز ش.م.ل. 

 D HOLZ sal 2955338 RR200259847LBهولز ش م ل  - د 

 Shoo 3amlin S.A.L 2965361 RR200259864LBملين ش.م.ل شو عا

 RR200262982LB 2967604 تكنوغالس ش.م.م

 RR200259918LB 2971186 تضامن-مايسن للتعهدات والديكور الداخلي

 RR200260522LB 2982521 انترناشونال ميديكال غروب ش.م.م.

 RR200259935LB 2987208 ماجيك غروب ش م م

 RR200260023LB 2999606 ميدل ايست ش.م.ل.ك .ام. جي 

 RR200260037LB 3000806 شركة شويتك ش م م

 RR200260054LB 3004843 رويال ستونز ش.م.م.

 RR200260068LB 3005263 شركة رأفت دياب وصفاء حموده وشركاؤهم _دياب غروب

 RR200260071LB 3006923 فهد عبد اللطيف دايخ

 RR200262510LB 3006990 علي حسين بن مسلم

 RR200260434LB 3010347 تيمور عبد هللا عبد الغفار علي رضا

 RR200260108LB 3010708 اني ايفنت ش.م.م.

 RR200260156LB 3017873 إلما

 RR200260275LB 3036833 شركة غالفاتيك ش.م.م

 RR200260479LB 3050415 صيدلية معلولي

 RR200260519LB 3059430 غاليا ش.م.م.

 RR200260584LB 3061906 كايتر انك ش م ل

 RR200260607LB 3063589 عبد الرحمن ستيل

 RR200260638LB 3070862 شركة ركتو وفرسو ش م م

 RR200260641LB 3071063 ترايد كونسالت ش.م.ل

 RR200260655LB 3074778 الشركة العامة للتجارة ومواد البناء ش.م.م

 RR200260686LB 3079408 شركة باو ش.م.م.

 RR200260690LB 3080348 عساكر للهندسة والتعهدات ش م م

 RR200260712LB 3086034 طه ابراهيم عتال

 EATRY S.A.L 3089696 RR200260730LBايتيري ش.م.ل. 

 RR200260743LB 3091939 فريندز ان ش.م.م

 RR200260757LB 3101674 ش.م.م Universal Tilesشركة 

 RR200260765LB 3102602 مونس لتجارة االخشاب ش م م شركة جورج

 RR200260814LB 3113982 سرحال للتجارة
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 Prime One S.A.R.L 3127683 RR200260831LBبريم وان ش.م.م. 

Autospot 3134901 RR200260845LB 

16Divisions S.A.R.L 3138220 RR200260933LB 

 RR200260947LB 3144755 باينتوود للتجارة العامة ش.م.م

 RR200261001LB 3172663 محمد نهاد زكي الزيلع

 N.A.L.M FOOD 3177235 RR200261029LBمحمد المصري وشركاه 

 RR200262948LB 3177814 فيلد فاينانشل كونسالتنتس ش.م.ل.

 RR200261032LB 3183272 لي شوهاي خديجة عبدهللا لي

 RR200261063LB 3186244 اي كاي كاي سولوشنز ش م ل

ANGY S 3191115 RR200261077LB 

 RR200261085LB 3192582 شركة ري اكتس ش.م.م.

 RR200261094LB 3193887 حسين محمد حسين البدوي

A.Trading 3195837 RR200261103LB 

 RR200261148LB 3213949 نصر طانيوس اغناطيوس

I PRINT 3240353 RR200261182LB 

 RR200261196LB 3254530 وود جوب ش م م

 RR200257228LB 3386875 روجه صروف

 RR200263095LB 3392476 ام ام اس سوليوشنز ليمتد ش.م.م

the basement 3445528 RR200263002LB 

  


