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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 المضافة,  القيمة

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:م نشر هذا اإلعالم على الموقع علماً أنه سيت ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR207348422LB 2515 االتحاد الصناعي والتجاري (اونيكو) ش.م.ل

 RR207349459LB 7418 تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

 RR207349595LB 8985 سيديما ش.م.ل - شركة صناعة التغليف 

 RR207349618LB 9051 شركة حليم ضو واوالده ش.م.ل

 RR207349621LB 9071 شركة ابناء فؤاد نسيب الجردي ش.م.م

 RR207349652LB 9150 امبوريو بجاني ش.م.م

 RR207349666LB 9153 شركة ماش ش.م.م

 RR207349723LB 9552 شركة مركز تسويق الصناعات ش.م.ل

 RR207349887LB 10777 صالح مجري وشركاه ش.م.م - المكاتب  او جي مجموعة تجهيز

 RR207350029LB 11559 الشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

 RR207350032LB 11598 شركة صعب المحدودة المسؤولية

 RR207354330LB 11789 شركة االنشاءات والمواد الهندسية ش.م.م

 RR207350222LB 26119 شادي سامي العقل

 RR207350253LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

 RR207350275LB 32675 مؤسسة يوسف عطوي التجارية

 RR207350307LB 35097 صيدلية شحادة

 RR207350315LB 36734 مؤسسة يوسف ابو شرفان

 RR207350528LB 43093 ليودميال تشينتسوفا

 RR207358932LB 44399 محمد سعيد غالييني

 RR207350620LB 57083 مجدي عطيه عطيه

 RR207350678LB 60967 مؤسسة ابو صالح للتجارة العامة

 RR207350718LB 63641 ادونيس سرفيس سنتر

 RR207350845LB 70978 جورج حرب وشريكيه

 RR207350868LB 71298 رجا بو نادر للموبيليا والمفروشات

 RR207350871LB 71407 مؤسسة الكترو بروسس

 RR207350942LB 75188 شركة كناري للصناعة

 RR207350960LB 75615 شركة محمود يونس وشركاه

 RR207351007LB 77621 ال سي اش هولدنغ ش.م.ل (هولدنغ)

 register 80826 RR207351112LBريجيستر 

 RR207351126LB 80889 كالن كالين (منى يوسف بيطار)

 RR207351347LB 89000 بشارة الحاج للنقلياتمؤسسة طانيوس 

 RR207351506LB 94858 مؤسسة وليد جراب للصناعة والتجارة

 RR207350386LB 100921 اوروبا والشرق االوسط للطباعة والتجارة

 RR207350474LB 103723 شركة طوني وروبير جرجر مهنا واوالدهم ش.م.م

 RR207351673LB 107856 سبور ايفازيون ش.م.م
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 RR207351815LB 116370 اوبن لينك ش.م.م

 RR207351850LB 121939 خليل عارف حمادة

 RR207352166LB 123867 مؤسسة سعد للتعهدات والتجارة

 RR207352325LB 159117 شركة غتسيريليا ديزاين ش.م.م

 RR207352047LB 162431 محل حنا بو فرح

 RR207352413LB 164670 مؤسسة فادي عطوي للموبيليا والديكور

 RR207352458LB 166695 هاسميك بربريان

 RR207352585LB 183018 مؤسسة مرعي لصناعة البرادات

 RR207352594LB 183044 مجوهرات كارو

 RR207352965LB 197492 ثريات بداح

 RR207353073LB 203888 شركة ليدر ش.م.م

 RR207353127LB 205691 كليكس

 RR207353215LB 215776 شركة مطر للتعهدات و اعمال الشبكات الهاتفية ش م م

 RR207353688LB 235659 الوكالة المتحدة لالعالن ش.م.م

 RR207353820LB 243950 لو كاراج ش.م.م

 RR207353881LB 249219 برايم كومباني ترايدينغ اند ادفيرتايزمنت ش.م.م

 RR207353997LB 258010 مؤسسة كربيس التجارية

 RR207354034LB 259058 سيكيوريتي اند سرفيسز س.ا.س

 RR207354723LB 260383 شركة اناتا ش.ت.ب

 RR207347563LB 315499 عدنان محمد الحجيري

 RR207355370LB 367622 علي ديب االشهب

 RR207355905LB 699059 مروان الطويل وعصام الحمصي

 RR207348229LB 920061 علي محمد حمادي

 RR207360281LB 1445736 فاعور لقطع السيارات ش.م.م.

 RR207354649LB 1746049 شركة مديكاليا ش.م.م

 RR207358098LB 1909010 الموسوي ترايد للتجارة والمقاوالت

 RR207356857LB 1991142 هايتك كوربوريشن ش.م.م.

 RR207356865LB 1991879 شركة اي.اف.اي.بارتس اند سرفيس ش.م.م.

 RR207356891LB 1993791 اي.بي.سي ش.م.م

 RR207357027LB 2029026 مؤسسة منتوجات حقول الشمس

 RR207347943LB 2109314 نيو سانتك ش.م.م. -أحمد محمود حمود 

 LA VOILE SUR MER S A R L 2193699 RR207357565LBشركة 

 RR207357588LB 2196171 سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

 RR207357614LB 2202294 كة ليب إيفنت ش.م.لشر

 RR207357693LB 2220050 شادي طارق العاصي

 RR207357835LB 2263734 زوفينار بروداكشن(باميال طانيوس صابر)

 RR207358433LB 2395898 شركة مرعب غروب ش م م

g m g  ج ش.م.م -م  - ج  2445340 RR207358671LB 

 RR207359252LB 2453709 .شركة فرحات التجارية ش.م.م

 RR207359385LB 2471526 ايديكو للهندسة الداخلية ش م م

 RR207346832LB 2475282 بشارة جرجس بارود

 RR207359460LB 2482306 بروفايل دفلوبمنت غروب ش.م.م

 RR207346885LB 2495900 اشكمان ش م م

 RR207359558LB 2503755 رياض علي برو

 RR207359646LB 2520534 ة العامةعباس علي للتجار

MADE CLEAN S.A.R.L 2550418 RR207359819LB 

 RR207359955LB 2575483 ميشال جان رحال

 RR207360180LB 2606041 ساتيتز ش.م.م
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 RR207360511LB 2657843 شربل رزق هللا

 RR207347308LB 2815977 اموغلوب ش.م.م

 RR207347387LB 2874214 كيتشن كونفيدنشيل ش.م.ل

 RR207358901LB 2954155 ابراهيم غطاس

 RR207351979LB 3056452 عاصي فور هانتنغ ش.م.م.

TIGER FORCE 3112734 RR207356684LB 

 RR207360114LB 3117307 طارق سامي مغبغب

 RR207347722LB 3270912 ام سي سكوار ش.م.م

 RR207347753LB 3285867 شركة الصناعات واالنشاءات المعدنية ش.م.م.

 RR207351903LB 3340978 غوستي جيالتو ش.م.م.

 RR207352020LB 3355900 فاكتوري اند كو ش.م.ل 

 RR207348113LB 3357601 شركة سارة قلعجي اخوان

 RR207351934LB 3394112 اوريان سويس ليبانون ش.م.م.

 RR207345973LB 3436607 بارب ش.م.م.

 RR207352095LB 3511038 سي تي ل للشحن ش.م.م

 RR207352033LB 3513586 شركة مطر والزمار ش.م.م.

 RR207344757LB 3535684 زبكو ش م م
  


