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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

 RR200282134LB 264 مؤسسة كلش التجارية ش.م.م

 RR200282179LB 907 شركة احمد جواد واوالده ش.م.ل.س.ت

 RR200282324LB 3587 شركة الرخام والمصبوبات االسمنتية ش.م.ل

 RR200279869LB 10524 شركة االنماء للمقاوالت والتجارة

 RR200283072LB 77284 مؤسسة لوكا

 RR200286462LB 89000 مؤسسة طانيوس بشارة الحاج للنقليات

 RR200286445LB 91401 مؤسسة محمد زيدان للتجارة العامه

 RR200286618LB 100921 اوروبا والشرق االوسط للطباعة والتجارة

 RR200283466LB 118416 ليبانيز ترافل اندتوريزم بيرو ش.م.م

 RR200286119LB 139932 مؤسسة االمان التجارية/احمد امهز

 RR200286989LB 193083 مؤسسة عبد الحفيظ قاسم

 RR200286992LB 193183 انطوان يمين للتجارة والمحروقات

 RR200287043LB 196490 شركة علي محمد بدير واوالده

 RR200287074LB 198711 فرن محمود ومحمد وجمال الدين توفيق حاسبيني

 RR200284002LB 206037 شركة الديار للهندسة والمقاوالت والتجارة

 RR200286034LB 206064 شركة زغيب للتجارة والمقاوالت

 RR200286051LB 208887 المؤسسة الدولية للتجارة العامة

 RR200287785LB 211355 محمد محمود طبيخة

 RR200284237LB 211659 لويس يوسف ضاهر

 RR200287817LB 215338 حسين علي عبدهللا

 RR200287825LB 215433 برونتي آرت كاليري ش.م.م.

 RR200287834LB 216582 مجموعة موزار العالمية ش.م.م

 RR200281641LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 

 RR200284268LB 223931 المير اندريه انطوان

 RR200284254LB 224255 المدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن سعد

 RR200284245LB 229474 احمد محمد حسن مخلص بضائع مرخص

 RR200284121LB 233554 شركة ميديكال كاتيتر لبنان ش.م.م

 RR200281947LB 235717 مؤسسة الخنسا نورهان (حسن احمد الخنسا)

 RR200287159LB 242169 زكريا محمد سميح شما

 RR200287162LB 242174 مؤسسة عبر المتوسط للتجارة والتوزيع

 RR200287220LB 244013 شركة تجارة انترناسيونال ش.م.م

 RR200287295LB 263531 محمد نبيل زربو

 RR200287675LB 264206 توفيق رجب دني
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 RR200283965LB 269186 شركة ساندا ش.م.م

 RR200287715LB 271372 عبد الرحمن طالل المسعود

 RR200284210LB 291252 مؤسسة محمد بعلبكي (محمد فؤاد صبحي بعلبكي)

 RR200284206LB 292888 بيار نبيل سعادة

 RR200291034LB 373289 سمير يوسف واكد

 GREEN HOUSE FOODS S.A.R.L 409653 RR200291105LBغرين هاوس فودز ش.م.م 

 RR200291140LB 456642 خالد حسين علي

GEM STATIONARY  ( جوزف روكز الجميل ) 472948 RR200277063LB 

 RR200283863LB 474692 شركة غاناش شوكوالتيه ش.م.م

 RR200291184LB 500059 ميرياد انترناشيونال ش.م.ل.

 RR200282960LB 523230 شركة ايراج ش.م.م.

 RR200291241LB 547623 علي حسن صباح

 RR200291330LB 585744 مديستات انترناشيونال ش.م.م

 RR200291343LB 588281 جورج مارون سعد

 RR200291388LB 600319 شركة قدورة ش.م.م

 RR200291459LB 615347 مؤسسة حسن محمد علي شومان

 RR200291462LB 617678 روجيه ميشال يني

 RR200283877LB 628305 شركة غوراني للصناعة و التجارة

 RR200291547LB 682003 مؤسسة الضاوي التجارية (جمال حسن ضاوي)

ARGO CEDAR 784088 RR200287370LB 

 RR200280805LB 790908 في.آي.بي باركينغ كونترول ش.م.م

 RR200287454LB 818447 شركة زيلليوني ش.م.م

 RR200287468LB 828570 تين فالنتين ابي راشددبرالين جان فالن

 RR200287304LB 839146 شركة ايمن عبد هللا واخوانه

 RR200287499LB 857925 غلوبل كارمنتس اندستريز ش.م.ل

 RR200287525LB 881895 حسن عبد العلي ضيا

 RR200287573LB 920061 علي محمد حمادي

 RR200287613LB 955426 هشام محمد عبد الخالق

 RR200287627LB 955542 ارا هوسب صرافيان

 RR200287556LB 970831 سمير حنا مهنا

 RR200287658LB 992839 غلوبيكو يونايتد

 RR200283903LB 1266041 شركة ميزون دو كوتون

 RR200282602LB 1371251 بروجكت مناجمنت إنترناسيونال ليبان ش.م.م

 RR200283885LB 1894616 للتجارة العامة ) عوني احمد الجعفيل ( مؤسسة عوني

logistic solutions s a r l 2008050 RR200287131LB 

 RR200287953LB 2022045 شركة ديجيتك ش م ل

A.G.F. CO. s.a.r.l 2024255 RR200287967LB 

 RR200287975LB 2028037 شركة تكميدك ليبانون

 RR200288110LB 2110341 امل كامل كوسا

 RR200288123LB 2129004 تر كاريه ش.م.مما

 RR200288137LB 2129705 سليمان حسين حيدر(فولكانو ستارز)

 RR200288171LB 2160177 نصري هنري بو زردان

 RR200288225LB 2166403 كارينا فود ش.م.م

 RR200288463LB 2181907 فود باالس ش.م.ل

 RR200288477LB 2183280 مؤسسة سيقلي للتجارة والتوزيع

K . A Management S.A.R.L 2191726 RR200288287LB 

S & J SARL 2194690 RR200288295LB 

 RR200287879LB 2196171 سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.
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POSITIVE PLASTICS SAL 2197439 RR200288300LB 

 RR200288415LB 2203969 سابين للتجارة (محمد صبحي الشماعة)

 RR200288596LB 2214460 د وشركاؤهعادل اسعد مساع

 I CAM SARL 2218675 RR200288392LBاي كام ش م م 

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR200288525LB 

 RR200288242LB 2293728 شركة فارس اخوان واوالدهم ش.م.م

 RR200280867LB 2578730 لب فويس ش.م.م.

 RR200278333LB 2663119 روبير ميالد حنا

 RR200286105LB 2670967 ركة المصنع التخصصي للمنتجات الحديدية ش.م.م.ش

 RR200283979LB 2676062 شركة الحاج حسين للمجوهرات ش.م.م

 RR200282580LB 2691749 شركة عالء ش م م

B E.RANJ GROUP PETROLIUM S.A.R.L 2737881 RR200278537LB 

 RR200281553LB 2758512 يونيفرسال لوجيستكس ش.م.م

 RR200292264LB 2758621 بيضون غروب هولدنغ ش.م.ل

 RR200282514LB 2770455 مالك عواضة للتجارة العامة

 RR200282593LB 2806390 عالء للمفروشات

 RR200285847LB 2851892 شركة تقني ش م م

WOLVERINE SECURITY SAL 2924901 RR200282488LB 

 RR200285405LB 2968020 للتجارة مؤسسة أيموني -شارل أبي نخول 

 RR200283143LB 3019922 ش.م.م Buildشركة 

 RR200285572LB 3071405 علي محمد حمود

 RR200282616LB 3137229 عبد الرحمن نعمة للنقل

 RR200283041LB 3143479 ش.م.م Premipharmشركة 

 RR200285665LB 3181022 ش م ل 4- 3649رملة 

 RR200282562LB 3211534 ش م ل كرميوم تكنولوجيز

 RR200292410LB 3238159 شركة كوينز سليب للصناعة والتجارة

 RR200282430LB 3244844 ستاتيرا بارتنيرز ش.م.ل.

 RR200282505LB 3257575 فينيو مانجمنت ش.م.ل

 RR200283126LB 3337264 شركة زوال ش م ل

 RR200282531LB 3359781 اوبتي سوان ش.م.م

 RR200282474LB 3437940 ركة ن.ب.ر الكتريك ش.م.مش

RASAMNY HEALTH CARE GROUP SAL 3469738 RR200282457LB 

  


