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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

 RR193139651LB 5787 شركة ماركوني للتجارة العامة والصناعة ش.م.م

 RR193139577LB 23306 غسان اميل ابو حيدر

 RR193139016LB 35152 درويش محمد السعدي

 RR193144078LB 42538 حروقات (منذر احمد قزيحة)محطة م

 RR193144064LB 46855 شركة سويد العصرية

 RR193144166LB 46937 شركة صالح وشيباني وشركاهم

 RR193144807LB 86685 شركة سنو وغندور للصناعة

 RR193144930LB 88373 (نبيه اسعد حيدر) C.E.Cشويفات الكتروسنتر 

 RR193144909LB 88895 سوبر بالست

 RR193144529LB 106562 مؤسسة محمود خريس

 RR193144532LB 106840 شركة بابا تيميو بولي اخوان

 RR193144360LB 110281 شركة غرانيت الند ش.م.م

 RR193144373LB 110630 مؤسسة سليم نويهض التجارية

 RR193152936LB 128984 بقسماطي للتجارة

 RR193139489LB 138809 مواد بناءتجارة  -ناصر فؤاد عقل 

 RR193139435LB 162058 مؤسسة مروان انطوان عبيد

 RR193142749LB 166927 طوني يوسف جعجع صفصاف

 RR193142752LB 167122 ناضر ابي غانم

 RR193142032LB 187669 افران الباغيت

 RR193146391LB 198270 شركة ست جور

 PAKPLAST S.A.R.L 205636 RR193141774LBباك بالست ش.م.م 

 UNIVERSITY GROUP SARL 207450 RR193141862LBيونيفرسيتي غروب ش.م.م 

 RR193141876LB 208710 االمو للمطاعم المحدودة ش.م.م

 RR193141981LB 213817 رجب خضر مظلوم

 RR193142678LB 214715 كومارو موتورز ش.م.م.

 RR193142695LB 214873 مشركة العالمية للطباعة الحديثة ش م 

 RR193158094LB 228322 شركة بروموالين ش.م.م

 RR193149985LB 231772 ال ميزون دو بواسون ش.م.م

 RR193150008LB 232359 شركة يرفانت اواكيميان وشركاه -ميرا بالست 

 RR193158117LB 238514 الشركة االردنية اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م

 RR193133398LB 241218 الحواط يحيى رشيد

 RR193136346LB 253246 روني رزق شندي

 RR193133821LB 271798 محمد منذر بقسماطي

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR193133680LB 275238 همبرسوم اكوب جنباشيان

 RR193148313LB 291009 جهاد سليم صفير

 RR193146670LB 308509 شركة شوسه االنشائية ش.م.م

 RR193154340LB 336561 فري واي ش م م

 RR193153874LB 432690 خالد حسن البعريني

 RR193136567LB 486790 فادي نهاد رومانوس

 RR193154058LB 549532 شركة عمون ترايدينغ كومباني ش.م.م

 RR193138055LB 592507 رامو كومباني

ARGO CEDAR 784088 RR193146153LB 

 MENU 786513 RR193146167LBمينو ش.م.م 

 RR193146198LB 793997 شركة ماركت تايم ش.م.م

 RR193143262LB 911839 فيليب نجم ماربل كومباني ش.م.م

 RR193147295LB 1043020 ش.م.م SMATصايغ للصناعة والتجارة 

 RR193145572LB 1152520 شركة سي.دي.جي ش.م.ل

 RR193145745LB 1183789 شركة مونتي كريستو ش.م.م

 RR193147715LB 1237999 انور احمد االبراهيم

 RR193147729LB 1241702 شركة سيدر روز للخدمات الدولية ش.م.م

 RR193147176LB 1258531 خلدة للتجارة (شفيق انيس مراد)

 RR193132790LB 1264159 حسين مصطفى قندقاشي

Kayal Group for Construction Equipment sarl 1336880 RR193133044LB 

 cuisine du monde 1337399 RR193133035LBكويزين دي موند ش م م 

 RR193147131LB 1344186 شربل فارس حنون

 RR193147159LB 1348940 يونيما ش.م.م.

 RR193147848LB 1361561 تي. سي. ال. للمنظفات الصناعية ش.م.م

il siciliano (عبد الرزاق يوسف عبدهللا سبالوه) 1365773 RR193147882LB 

 RR193159996LB 1410503 ليبانيز ميل دليفيري ش.م.م.

CAGO (ايلي وجيه دحدوح) 1429328 RR193136023LB 

 RR193157536LB 1453974 اسعد جورج التن

 RR193134186LB 1459107 روليت ش.م.م.

YUPPI 1464635 ش.م.م RR193134212LB 

 RR193133129LB 1469409 مؤسسة جورج دكاش للتجارة العامة

 RR193134915LB 1527340 مؤسسة النهضة للتخليص والترانزيت

 RR193155711LB 1528639 شركة زينة للتجارة و األنماء

 RR193134645LB 1528870 محمد فاروق الكردي

top notch engineering t.n.e s.a.r.l 1543249 RR193134637LB 

 RR193134606LB 1563302 سميح فايز قرحاني

 RR193139912LB 1633851 شركة م.أ.س ش.م.م

 RR193158770LB 1641767 شركة ساليكو للمحروقات ش.م.م

 RR193156819LB 1686271 بي.سي.سي  غروب ش.م.م

 C.S.painting of decoration 1693243 RR193156836LBسي اس للدهان والديكور 

 RR193135535LB 1701602 طوكيو سنتر (طارق مجيد عزاقير)

 RR193135181LB 1732845 الشركة المتحدة للرخام ش.م.م

AKSA  international  1771675 عقيقي وصالح RR193150630LB 

 RR193158046LB 1810126 شركة مزايا التجارية ش.م.م.

 RR193159449LB 1876244 الورا لتأجير السيارات ش.م.م

 RR193139807LB 1922343 ال سيرين بيوتي اند سبا ش م م

 RR193152162LB 1996663 هولدنغ) - مجموعة عوكر ش م ل (قابضة 

 RR193131043LB 2013721 ش.م.ل 1ريفايفل 
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 RR193155288LB 2173270 الوموند ش.م.م.

 RR193135495LB 2180708 ديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن ش.م.م

 RR193155040LB 2207597 اوف ست ديفيجن ش م م

 I CAM SARL 2218675 RR193137029LBكام ش م م اي 

 RR193154985LB 2228235 الحاج

 RR193137077LB 2401421 شركة بيلدا للهندسة ش.م.م.

 RR193139245LB 2412624 ابراهيم صالح كردي

 ka consumer products 2427923 RR193157814LBقا للمواد االستهالكية ش.م.م 

 RR193135955LB 2446249 ش.م.مأبو علي منذر وأوالده 

ytl power services  sdn bhd 2552629 لشركة اجنبية فرع RR193131865LB 

 RR193131729LB 2594081 غولدن تاتش اوتو سنتر ش.م.م

 RR193135884LB 2594081 غولدن تاتش اوتو سنتر ش.م.م

 RR193157125LB 2632975 ش.م.ل 1700لو دومان دو 

 RR193137390LB 2692978 زياد الخطيب

GENERAL CARGO 2698497 RR193134800LB 

S.A.E DESIGN (سناء محمد علي العبد) 2714059 RR193137412LB 

 RR193137151LB 2769152 شركة ال بلو بيل للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

Naturally c&s s.a.r.l 2807095 RR193137908LB 

 RR193132707LB 2857272 غولد ش.م.ل.

  


