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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

 RR209771744LB 1795 شركة الستراكال ش.م.م

 RR209771815LB 4754 ستراتيجي الشرق االوسط ش.م.ل

 RR209763439LB 5060 شركة الشرق االوسط للمشاريع التجارية (ميكوميرس) ش.م.ل

 SOUNDS AND LIGHTS 5949 RR209771832LBسوندز اند اليتز 

 RR209770854LB 12811 ستار غروب ش.م.م

 RR209763601LB 70978 جورج حرب وشريكيه

 RR209771965LB 77456 شركة كريديه دو لوفان ش.م.ل

 RR209762212LB 122371 شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م

 RR209772118LB 190084 اريت ش.م.لشركة 

 RR209772121LB 190343 ذي ريبرو هاوس ش.م.ل

 RR209772135LB 190483 محطة محروقات ( امال غطاس )

 RR209770488LB 214873 شركة العالمية للطباعة الحديثة ش م م

 RR209770562LB 246151 د.ي.ر ش.م.م

 RR209770647LB 277989 شركة طوس اوفرسيز برستيج ش. م. م.

 RR209772299LB 295936 ش.م.ل 5000هولدنغ 

 RR209772308LB 296171 باركود ش.م.م.

 RR209770735LB 313319 تيكنيكال كونتراكتينغ كومباني ش.م.م.

 K PRINT SARL 314233 RR209772427LBك برينت ش.م.م. 

 RR209770749LB 326787 دي. ان.اي كونسبتس ش.م.م

 RR209772339LB 388055 نيكنعان كومبا

 RR209769745LB 573670 انور هاني مهتار

 RR207393404LB 574597 نور انترتينمنت ش.م.ل

 RR209769771LB 592507 رامو كومباني

 MENU 786513 RR209769808LBمينو ش.م.م 

 RR209769811LB 793997 شركة ماركت تايم ش.م.م

LE LOUNGE PRESSURE - اد سليم ديبفؤ-ادارة حرة   823245 RR209769842LB 

 RR209761985LB 855910 االرم ش.م.م

 RR209769958LB 1126645 شركة مر ومجذوب المتحدة ش.م.م

 RR209766846LB 1127311 كارما اند كو ش.م.م

 MAKER 1128832 RR209770925LB -مايكر 

 RR209769961LB 1152520 شركة سي.دي.جي ش.م.ل

 RR209770032LB 1216196 دمات (الخالد وشركاه)شركة العين للخ

 RR209770134LB 1309406 الغيث للخدمات المتخصصة ش.م.م.

 BIOAQUA 1367747 RR209765576LBبيو اكوا 

 RR209770236LB 1371088 شركة أكوا الونج ش.م.م

 RR209769652LB 1390121 شركة آر اند بي ش.م.ل
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 RR209769697LB 1476678 .ش.م.ل 2أم .سي.أي 

 RR209769706LB 1480389 شركة الهالل المتحدة ش.م.م

 RR209770179LB 1525844 شركة سي كاي السياحية ش.م.ل

 RR209770196LB 1594945 مكسيموم ش.م.م

 RR209770222LB 1612816 توكلين ش.م.م

 RR209770240LB 1616490 شركة نبع مية ش.م.م

 RR209768970LB 1631757 شركة نيوز بوكس ش.م.م.

 RR209768983LB 1686271 بي.سي.سي  غروب ش.م.م

 RR209769017LB 1710167 شركة اوبتيتاليا ش.م.م

 RR209769048LB 1750441 مؤسسة مانغو

 RR207391805LB 1762776 شركة ام يونيتد غروب للتجارة

N.A (عليق اخوان) 1764003 RR209766982LB 

 RR209769051LB 1770884 شركة كنبايه ش.م.ل

 RR209769082LB 1802384 كارز اينك ش.م.م

 RR209769096LB 1804313 شركة فالنسيا ش.م.م

 RR209769105LB 1837907 شركة ديالرا ميوزك برودكشن ش.م.ل

 RR209771656LB 1903528 حرب للتجارة العامة

 RR209769167LB 1905702 شركة حلوم بتروليوم (توصية بسيطة)

 RR209769198LB 1936189 (نديم رياض بالمنى)Oppidumكاليري 

 RR209765995LB 1958616 شركة زغيب للصناعة والتجارة ش م م

 RR209769255LB 1958621 شركة غولد مانجمنت ش م م

 RR209769269LB 1971552 فرع لبنان - الشركة المصرية اللبنانية 

 RR209769357LB 2035526 شركة دايموند سيراميك ش م م

LEVANT -H-R SARL 2047461 RR209768382LB 

 RR207398295LB 2067321 سيلتكست

 RR209769414LB 2089267 رنا للتجارة ( رافت عبد الرحمن ازمرلي)

 RR209768056LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR209769431LB 2119734 نيازي جوهر وشريكته توصية بسيطة - شركة راني للتجارة العامة والمقاوالت 

 RR209769445LB 2132589 ليال محفوظ بصبوص

k.t.c for general trade 2135342 RR209766126LB 

 Food services 2156101 RR209771395LBفود سرفيسز 

 RR209767965LB 2194848 شركة كليك كونستراكشن انجينيرينغ اند منتننس ش م م

D.SIGNS (روبير انطوان صليبي) 2261853 RR209768422LB 

 RR209768475LB 2411506 احمد فرج عبد القادر

 RR209767855LB 2465205 كا (نداء الياس عازوري) - ال 

 RR209771404LB 2475189 احمد اكرم االيوبي

 RR209768498LB 2478191 شركة قدموس غروب ش.م.م

 RR209769578LB 2596680 مارك بطرس البواري

 RR207399906LB 2620804 مماليغنس ش.م.

 RR207399985LB 2726596 سيتي ميديا ش.م.م

 RR209768665LB 2730865 ربيع نبيل قانصو

STEFFEN WULF GASSEL 2828774 RR209761248LB 

Elena a d a 1 2906147 RR209772325LB 

 RR209761279LB 2950213 بست هيلث ش.م.ل
  


