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  إعالم تبليغ

  الموضوع: تبليغ
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

مديرية الضريبة على القيمة  في دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR207394033LB 2810 البنك االهلي الدولي ش.م.ل

 RR207394047LB 3517 ب وشركاهم ش.م.م 3شركة 

 RR207397162LB 4465 الشركة العلمية الشرقية ش.م.م

 RR207399509LB 7418 وتوظيف ش.م.ل تجارة واستثمار

 RR209762040LB 7882 شركة دسكتوب اكويبمانت اند سوليوشنز ش.م.م

 RR207389824LB 10220 شركة سفن بالست للصناعات الكيماوية ش.م.م

 RR207399526LB 11126 المشتل شركة زراعية ش.م.م

 RR209762606LB 11551 راديو دلتا ش.م.ل

 RR207384362LB 12290 شركة فلير ش.م.م

 RR209761747LB 12333 شركة سامتكس ش.م.م

 RR209762645LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

 RR207396900LB 36734 مؤسسة يوسف ابو شرفان

 RR207386859LB 46150 انطوان مخايل غرة

 RR207399177LB 54727 جوزف فخير

 RR209763646LB 77621 .ل (هولدنغ)ال سي اش هولدنغ ش.م

 RR209763204LB 91705 شرفان طويل وشركاه

 RR207398830LB 93481 يوسف جويس المندلق

 RR209763853LB 96506 ال . سي . اتش ش.م.ل

 RR207394532LB 97016 الشركة العالميه المتحدة للورق ش.م.م

 RR209766320LB 98398 محل عماد مطانيوس عون وشربل يوسف عون

 RR207399764LB 103823 منشرة علي احمد شمص للمفروشات

 RR207398874LB 104689 قبالن امبكس كومباني ش.م.م

 RR207394753LB 140976 سمير محمد االلطي

 RR207391023LB 172212 الشركة اللبنانية االميركية للفنادق ش.م.ل

 RR207394064LB 178173 ماسيكو

 RR207397278LB 188620 لوغران فير ش.م.ل

 RR207394696LB 196317 شركة تسيكو للتجارة والمقاوالت

 RR207394869LB 202351 شركة المركز التجاري المتحد

 RR207398914LB 204782 شركة الشرق االوسط للحراريات والعوازل (ميريك) ش.م.م

 RR209764394LB 206157 شركة أم.أم.اي التجارية ش.م.م

 RR207390748LB 206264 كو التجارية    شركة محمد الرواس وشركاهشركة رال

 RR207397180LB 221839 ام.بي.فاشون ( ليبانون) ش.م.م

 RR207394991LB 231390 شركة التجهيزات المكتبية ش.م.م

 RR207395056LB 236244 ريكاردو اوبتيك   لصاحبها ريكاردو جوزف الهندي

 RR209764598LB 242837 اورسوغريل للشرق االوسط لصاحبها جالل خليل القوزي
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 RR207395229LB 259086 مؤسسة فادي للصناعة والتجارة

 RR207387545LB 266070 مخايل عبد الله عياش

 RR207393259LB 293858 شركة ابناء عبد الرضا رسالن

 RR207393276LB 301101 كابيتال غاز ش.م.ل

 RR207397635LB 308500 بيلتك كوربورايشن ش.م.ل

 RR207393302LB 314135 محمد يوسف حرب

 RR207387647LB 352007 فؤاد محمد الجمل

 RR207397627LB 376924 لصاحبها حسام عبد الرحمن سنو PRIMA MODAبريما مودا 

 RR209764955LB 435374 محطة خضرة للمحروقات لصاحبها كمال امين خضرة

 RR207393381LB 452863 ة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.لالشرك

 RR207393418LB 582514 مؤسسة المحمود التجارية

 RR207393483LB 645971 علي عبد االمير العجوز-  EYE WEARاي ووير 

 RR207393545LB 740835 سمارت سوليوشينـز

BEKO TECHNOLOGIE (حسين محسن محسن) 752587 RR207393554LB 

 RR207393568LB 781018 ليماكس للتمويل والتجارة (اسعد نمر قانصو)

 RR207393585LB 916144 سايف الين للسياحة والسفر

 RR209765222LB 920081 اناتا غروب هولنغ ش.م.ل

 RR207396873LB 997630 جان ميشال الحداد

 RR207388625LB 1052292 سامي جان الحداد

 RR207396839LB 1172491 روجه ضو وشركاه ش م م

 RR207393727LB 1174967 سمير عصام الزين-تكنولوجي اوارد دوت كوم 

 BATI HOME SARL 1234377 RR207396811LBباتي هوم ش.م.م 

 RR207399013LB 1278997 كبريال ملكي غروب ش.م.ل

 RR209762019LB 1294455 أديب كو

 RR207397560LB 1482036 الخدمات العامة لالستثمار ش.م.م

 RR207393996LB 1556652 مؤسسة رواد للتجارة والصناعة (علي نايف نصار)

 RR207399089LB 1596408 ج.ب.كالرك ش.م.ل.

 RR207394016LB 1685969 رودز مطعم وكافيه ش.م.م× شركة كروكس 

 RR209765704LB 1694522 ج كورنر ش.م.ل

 RR207397689LB 1711723 عوض للدهانات(محمد علي عوض)

 RR209765752LB 1735422 شركة فرست لينك ش.م.م

 RR207396312LB 1797559 مؤسسة اسامة محمد عيسى لتجارة السيارات

 RR209765956LB 1877159 بوزيتيف تشانج بروداكشن ش م ل

 RR207399115LB 1911037 اكس ش م م - شركة كايتر

 RR207397794LB 1912690 شركة جبل ناتشورال ش.م.م

 RR207397865LB 1972545 ريستورانت كلوب اكسيسورس ش.م.م

 RR207397525LB 2010337 شركة اكسس ميديا ش م م

SITCO 2000 2096341 RR209766109LB 

 RR207396723LB 2145858 شركة ايغل نت ش.م.م.

 RR209766188LB 2210467 رامي محي
  


