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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

 RR207354697LB 12919 شركة بولي تكنيك للهندسة والمقاوالت العامة

 RR207350196LB 20618 جورج بشارة تابت

J.R.LINE WOOD 110980 RR207351789LB 

 RR207369453LB 236497 رفز/لصاحبها احمد جالل رضا عبد هللايونايتد جنرال س

 RR207358637LB 313470 عطار ستيل ش.م.م

 RR207363742LB 539012 شربل حاتم عبيد

 RR207355613LB 584404 تاندر رانت ايه كار ش.م.م

TERRE BRUNE (مخايل شحاده ايوب) 1007726 RR207361185LB 

 RR207361962LB 1278867 بي اش سي للتجارة ش.م.م

 RR207358844LB 1676656 دار الكاتب العربي للطباعة و النشر و التوزيع

 COVER PLUS SARL 1812063 RR207365173LBكوفر بالس ش.م.م 

 RR207354652LB 1855178 شركة رويال غورميه ش م ل هولدنغ

 RR207364062LB 1929438 ش م ل 2شركة دردشات 

 RR207364116LB 1933574 الحمصي ريم محمد عدنان

 RR207364120LB 1934472 شركة حسن مكتبي ش .م .ل

 RR207364133LB 1934733 هشام صالح الدين مسالخي

 RR207364155LB 1939941 أن.أر.جي ش م م

 RR207357177LB 2082750 بانوراما بولفار ش.م.ل.

 RR207359147LB 2130376 سيرين تورز (سيرين يوسف ابو حيدر)

NUTRIco FOODS S.A.R.L 2132367 RR207357319LB 

 RR207357322LB 2133085 شركة الخدمات الصناعي الهندسية ش.م.م.

 RR207357923LB 2300933 آرت ميتال ش.م.ل.

 RR207357968LB 2336788 ويش برودكشن باي ر.ق.

 RR207358265LB 2365893 بريدج يونيفرسال كونتركتس كومباني ش م ل

 RR207358359LB 2386800 معلوماتية غروب ش م م

 RR207358362LB 2387818 شركة دبوق هوم ش م م

 RR207358380LB 2390051 شركة اكومار لبنان ش م ل

 RR207358420LB 2392476 باري دي غو ش.م.م

 RR207354476LB 2398846 شركة ميماج ش.م.م

 RR207358521LB 2412407 الصادق للتجارة والهندسة والمقاوالت ش.م.م

 RR207358623LB 2437109 شركة كيدز ش م ل

 RR207359345LB 2464122 شركة المنيوم ماسترز ش.م.م

 RR207359408LB 2473515 شركة تيك انترنلشيونال غروب ش م م

 RR207359442LB 2479328 كروبس ش.م.ل

Royal vision 2484129 RR207359473LB 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
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2 

 RR207359487LB 2490690 ليبا ش م مشركة كروسري اسد ص

 Trust for the Quality of Products TQP S A R L 2491327 RR207359495LB 

 RR207359500LB 2493941 لوبارفيه للتجارة والمقاوالت

 RR207359527LB 2502409 غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)

 RR207359629LB 2520397 شركة فيرست تارغت ش م م

IMAGE SOURCE O.E S.A.R.L 2524687 RR207361534LB 

 RR207359703LB 2534503 شركة ف.م وشركاه ش.م.م.

 RR207359796LB 2548576 سي.ار.اي.ش.م.ل

 RR207359915LB 2565667 ميديا النس ش.م.م

 RR207360009LB 2590225 بارع غروب ش.م.م

 RR207360202LB 2607610 محمد علي زكريا دمج

 RR207360304LB 2622016 ترادينغ ش م م ايتا

 RR207359155LB 2637545 اندريا اميل الشماس

 RR207360383LB 2641564 ايمن محمد علي عيتاني

 RR207360406LB 2644295 شركة سمايل فارما ش.م.م

 RR207360445LB 2646627 شركة سوليا ش.م.ل 

 RR207360468LB 2649188 جينا جميل الشماس

 RR207363107LB 2661904 الحصينيمحمد 

 RR207363169LB 2665940 كوم -ليبان 

 RR207363230LB 2676242 فودكلت ش.م.ل

 RR207363305LB 2688369 ساسين نقوال للتجارة العامة

 RR207354269LB 2690702 ميدل ايست غورمة ش م ل

 RR207359164LB 2694816 نظيرة غروب للتجارة العامة

 RR207361083LB 2747261 ك ش.م.مميديا هولي

 RR207354082LB 2748485 مصطفى حلمي ياسين

 RR207359178LB 2754148 علي موسى عويض

 RR207363504LB 2769129 كيب بروبيرتي ش.م.ل

 RR207363606LB 2780653 حسن علي سعد

 RR207363800LB 2798542 نيترو ش م م

 RR207354065LB 2814219 اف دي سي انترناشيونال ليبانون ش.م.م

 RR207363915LB 2818633 نعمة وشركاه للتجارة العامة ش.م.م

 RR207363929LB 2819078 شركة فود نايشن ش.م.م

 RR207363932LB 2819936 رامي انتربرايزيز ش.م.ل

 RR207359218LB 2936678 الملك للمحروقات علي غازي جعفر وشركاه

 RR207361137LB 2948416 نجوى نهاد االسعد

 RR207361154LB 2954044 سيد هاشم عبد الرحمن الهاشم

AMT GROUP 2975424 .ش.م.م RR207347427LB 

 RR207358889LB 3007201 عبد الحسين ابراهيم حب هللا

 RR207358875LB 3007209 محمد مصطفى زعرور

 RR207358892LB 3008579 عزت محمد بهيج قدورة

 RR207347740LB 3276565 يفادي محمد نزار افيون

HAIDAR FOOD sarl 3312156 RR207360128LB 

 RR207346024LB 3319568 سالي نجيب انطون

 RR207361503LB 3330820 سوالريس سبفن لبنان والشرق االوسط

 RR207348215LB 3418948 شركة مراد الشعار وشركاه

 RR207360105LB 3420178 الياس نجيب حنا

 RR207351894LB 3465118 (توصية بسيطة) توينز بركات

 RR207362455LB 3473290 دوم مانجمنت ش م م
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Modern Building Construction Company(MBCC 3495176 RR207369396LB 

 RR207358226LB 3553704 غولدن كار ش م م
  


