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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

 RR193140411LB 1678 شركة انسريان للتجارة والخدمات العامة (انسر ترافل)

 RR193140425LB 1922 رولينغ غروب ش.م.م

 RR193143470LB 3995 ميشال اندراوس وشركاه ش.م.ل

 RR193143320LB 4754 ستراتيجي الشرق االوسط ش.م.ل

 RR193143571LB 7139 الشركة الوطنية للحديد ش.م.م سونافير

 RR193156575LB 8083 مؤسسة جرجي عيد جدعون واوالده ش.م.ل

 RR193150246LB 8871 شركة رونيكو السياحية ش.م.ل

 RR193124351LB 9325 برايك اواي للسياحة والسفر ش.م.م

 RR193141099LB 19141 مؤسسة ميالد يمين

 RR193144648LB 64178 كركبي التجارية التكنولوجية

 RR193139360LB 89429 ليزر للمصاعد والتجارة العامة(جورج يوسف بو فرحات)

 RR193142718LB 96787 المكتب الفني للهندسة

 RR193142324LB 97202 بندر بيروت

 RR193144435LB 102207 وشركاه ش.م.م شركة البير القارح

 RR193144475LB 103877 البيت اللبناني الماليزي للتجارة ش.م.م

MEDIA D.D 110735 RR193153171LB 

 RR193152896LB 126077 جوزف خليل خلف

 RR193158182LB 132344 شركة مديمكس ش.م.م

 RR193153168LB 165107 شركة غرانيالب ش.م.ل

 RR193152088LB 191250 لسيد احمد صخراحمد علي ا

 RR193128614LB 206264 شركة رالكو التجارية    شركة محمد الرواس وشركاه

 RR193149591LB 220881 كاليري جنا

 PROMO COM S.A.R.L 220901 RR193149605LBشركة برومو كوم ش م م 

 RR193133375LB 222105 شركة ناريمكو ش.م.م

 RR193149910LB 230933 /بيار شفيق الفغالي  FEGHALI TELICOMفغالي تيليكوم 
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 RR193151459LB 231822 بالومينو ش.م.م

 RR193150060LB 236244 ريكاردو اوبتيك   لصاحبها ريكاردو جوزف الهندي

 RR193132260LB 236355 علي علوه ونحله شدراوي

 IMPRESS 237039 RR193150095LBامبرس 

 RR193148361LB 248722 كونفورتيوم

 RR193148517LB 255661 شركة المعلوف ش.م.م

 RR193148534LB 256231 فاسيلتيز منجمنت ش.م.م

 RR193148565LB 257498 شركة اند تي كونسلتينغ ش.م.م

 RR193133954LB 262030 ش.م.م. KOUROSشركة 

 RR193133557LB 263531 محمد نبيل زربو

 RR193148905LB 266070 مخايل عبد هللا عياش

 RR193133835LB 271372 عبد الرحمن طالل المسعود

 RR193157607LB 274123 ميدل سايد سيرفيسز_شليطا وشركاه سياحة وسفر

 RR193133605LB 278978 طوني جورج اجبع

 RR193136301LB 305426 حسن يوسف نعمة

NAZATECH ( ادوار جورج اندراوس ) 311864 RR193146480LB 

 RR193154279LB 320726 يف مانيا ش.م.لاكت

 RR193154217LB 349044 شركة االرز للنسيج

 RR193153830LB 418304 مون ترافل ش.م.م

 RR193148826LB 452863 الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.ل

 RR193140062LB 547623 علي حسن صباح

 RR193154203LB 582514 مؤسسة المحمود التجارية

 RR193143228LB 833488 شركة وليد شمعون للهندسة ش.م.م

 RR193143293LB 923526 شركة ميداس لالستيراد والتصدير ش.م.ل

 RR193153931LB 1003122 مؤسسة عباس التجارية

 RR193147423LB 1204256 شركة كول ميد ش.م.ل

 RR193150541LB 1299423 ان دي ار فاينانس ش.م.ل هولدنغ

 RR193138214LB 1305024 نية التجاريةشركة دا

 RR193150453LB 1308560 دي دي بي ليفنت ش.م.ل.

 RR193150436LB 1309542 ان دي ار ش.م.ل

 RR195411505LB 1326712 ميغامد ش م ل

 RR195411514LB 1329824 شركة نادر اخوان

 RR195411559LB 1336878 شركة انك بالس ش م م

 RR193159982LB 1412962 هداتحنون للتجارة و التع

 RR193134190LB 1460932 محل محمد حسان فتح هللا

 RR193155504LB 1486200 سيركل اوف تراست هولدنغ ش.م.ل

 RR193155606LB 1499981 شركة ابناء سمير مبارك التجارية ش.م.م.
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 RR193139974LB 1504448 شركة شلهوب للتجارة والمطبوعات

 WOOD FIRE S.A.R.L 1555282 RR193158837LBوود فاير ش.م.م  

 RR193159979LB 1612816 توكلين ش.م.م

 RR193158766LB 1642004 ضفاف بيروت

CONNECT CELL 1649018 RR193135663LB 

 RR193139890LB 1677826 الناكوزي للتجارة العامة

 RR193135561LB 1684530 سمارت ستار للتجارة العامة  سيف الدين خضر وشركاه

 RR193135062LB 1741450 حسين علي قطايا

 RR193151241LB 1750125 سالم نقوال سرور

Private Restaurants P R sal 1776763 RR193150691LB 

GTA  IMP EXP 1880835 RR193159758LB 

 RR193156898LB 1939564 وود بروكات ش م م

 M.SPECIAL CAR ARMORING M.S.C.A 1979515 RR193135411LBكريستل روبير يارد 

 RR193159554LB 1988853 شركة جنا ش.م.م.

 RR193126848LB 1991142 هايتك كوربوريشن ش.م.م.

 RR193159510LB 1991624 شركة س.س اي ش.م.م.

 RR193152511LB 2071669 شركة تاير اند كو ش.م.م.

 RR193152573LB 2090923 ش م م 1840شركة مطعم كافيه 

 RR193155402LB 2152096 نتي ش.م.مكوا

 RR193135385LB 2183280 مؤسسة سيقلي للتجارة والتوزيع

 RR193155138LB 2200163 محمود عباس كعكوش ( جاد للتجارة العامة )

Professional Development Group s.a.r.l 2205025 RR193155075LB 

 RR193154968LB 2227613 ايهاب احمد عباس

 RR193154764LB 2237503 ؤاد ابراهيم الحجارمؤسسة ف

 RR193154755LB 2237511 - تجارة األلبسة  - مؤسسة تيا عبدو عواد 

 RR193154645LB 2262611 شركة الهو ش.م.م.

 RR193151079LB 2385551 شركة المهندس روبير الحاج شاهين وشركاه ش.م.ل

 ELODEA S.A.R.L 2392482 RR193151122LB 

 RR193135924LB 2500018 فندقية ال مارينا فيوز ش م لشركة ال

 RR193151811LB 2534503 شركة ف.م وشركاه ش.م.م.

Tiba3a.com 2578661 شركة تضامن RR193157292LB 

 RR193135867LB 2622735 بيلد كورب ش.م.م

 RR193150379LB 2642826 ويمن ش.م.م.

 RR193158987LB 2667676 اسس ش م م

 RR193139118LB 2776993 كريا كنعانمصطفى ز

 RR193138320LB 2812910 فالي فينيكس توريزم آند فان تريبس ش م م

 RR193132415LB 2957093 ايفنتس ميغا ستور ش.م.م.



4 

 RR193135907LB 3043443 روال يحي يحي 

  


