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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
  

دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    
المضافة,  مديرية الضريبة على القيمةفي  التحصيلدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما

بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل 
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها  ثالثين يوما

  م نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه سيت ,أعاله
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR٢١٠٥٠٦٧٤١LB ٢٥٥٥ الشركة االستشارية للدراسات واالدارة ش.م.م

 RR٢١٠٥١٠٢٠٢LB ٥٠٣١ شركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR٢١٠٥١٨٥٧٧LB ١٦٥٥٤ حسن محمد سليم شمس الدين

RKEIN (احمد رضا ركين) ٦٠٢٢٥ RR٢١٠٥٠٩٤١١LB 

 RR٢١٠٥١٠٥٩٥LB ٧٠٤١١ مؤسسة ديكو فيركو

 RR٢١٠٥١٠٧٠١LB ١٠٨٩٣٨ اصناف حسيني كروب للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٩٥١٣LB ١١٧٠٨٣ سيديكو ش.م.م - الشركة الدولية للتجارة 

 RR٢١٠٥٠٩٥٢٧LB ١١٩٢١٢ موسى رشيد السباعي

 RR٢١٠٥١٠٦٨٩LB ١٧٥٩١٨ كة ماجستي ش.م.مشر

 RR٢١٠٥١٨٧٥٣LB ١٨٨٢٥٣ مؤسسة محمود صالح التجارية

CONTRACTING & LIGHTING ENGENEERING ARTISTIC RAIN BOW C.L.E.A ٢٠٠٩٤٦ RR٢١٠٥١٨٠٨١LB 

GLOBAL COSMETICS ٢٢٩٦٨٨ RR٢١٠٥١١٠٤٩LB 

 RR٢١٠٥١٩٢٦٣LB ٢٥١٩٧٢ حلبي غروب هولدنغ ش.م.ل.

 RR٢١٠٥١٢٣٧٥LB ٣٠٧١١٤ كة ابي راشد وحنا للخدمات والتنظيفات العام ش.م.مشر

 RR٢١٠٥١١٢٩٥LB ٣١١٥٩٦ GRAPHICO PRINTING PRESSبرج غبريال جلكيان  

 RR٢١٠٥١٩٢٩٤LB ٣٣١٣٠٤ عريس للتصميم والديكور ش.م.م.

GOLDEN VISION S.A.R.L ٤٥٣٥٩٢ RR٢١٠٥٠٦٥١٧LB 

 RR٢١٠٥١٠١٣١LB ٦١٥٩٣٦ لوران طنوس عون

 RR٢١٠٥١١٤٥٠LB ١١٧٢٤٩١ روجه ضو وشركاه ش م م

 RR٢١٠٥٠٩١٥٥LB ١٢١٠٠٦٥ غيث محمد العزير

 RR٢١٠٥٠٨٣٦٢LB ١٣٩٤٨٥٨ زينة عبد الحفيظ الرفاعي

 RR٢١٠٥١٢٥٢٦LB ١٤٤٥٧٣٦ فاعور لقطع السيارات ش.م.م.

 RR٢١٠٥١١٥٠٣LB ١٤٥٥٠٥٦ بلو مونتن وشركاه

 RR٢١٠٥١٨٥٨٥LB ١٤٩٦٠٤٧ احمد حسين عباس

SOFT PLUS SYSTEMS ١٥٨٦٢٢٤ نادين عاصي وشركائها RR٢١٠٥١١٥٣٤LB 

 RR٢١٠٥١٨٢٥٤LB ١٧٣٣٣٦٢ هاي كريت ش.م.م

N.A (عليق اخوان) ١٧٦٤٠٠٣ RR٢١٠٥١١٦٠٥LB 

NYLCO S.A.R.L ١٧٦٩٠١٧ RR٢١٠٥١١٦١٩LB 

WAFIC SAAB HAIR STYLIST ١٨٨١٥٣٩ RR٢١٠٥١٨٢٧١LB 

 RR٢١٠٥٠٣٨٢٠LB ١٨٩٦٠٨٣ ةمؤسسة القلعة التجاري

 RR٢١٠٥١٩٨٥٥LB ١٩٢٧٥٤٢ ش.م.م Royal Toolsشركة 

 RR٢١٠٥٠٨٥٤٩LB ١٩٢٩٤٣٨ ش م ل ٢شركة دردشات 

ADRIATIK GROUP S A R L ٢٠٠٢٩١٤ RR٢١٠٥١٩٣٩٦LB 

 RR٢١٠٥١٢٧٨١LB ٢٠٠٨٨٨٤ شركة فان فود ش م م

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢١٠٥١١٦٧٥LB ٢٠٢٢٣٧٢ شركة الهراوي للخدمات العامة ش.م.م.

 RR٢١٠٥١٢٧٩٥LB ٢٠٢٥١٧١ اتش غروب اركيتكتس ش م م

 RR٢١٠٥١٨٦٧٩LB ٢٠٦٩٩٨٧ شركة مونديال غروب ش.م.م

 RR٢١٠٥١١٧١٥LB ٢١١٠٥٦١ شركة لطيف للتجارة والصناعة

 RR٢١٠٥١٢٩٤٥LB ٢٢١٢٥١٢ شركة مخول و شركاؤه(النسر االسود للحماية)

 RR٢١٠٥٠٨٦٠٦LB ٢٢٢٥٠٧٠ انعام محمود ابو خشية

 RR٢١٠٥١٢٩٨٥LB ٢٣٩٢٤٧٦ باري دي غو ش.م.م

 RR٢١٠٥١٢٩٩٩LB ٢٤٢١١٥٦ كارسبا ش.م.ل.

 RR٢١٠٥٠٨٧٠٨LB ٢٥٢٠٣٩٧ شركة فيرست تارغت ش م م

 RR٢١٠٥١٨٥١٥LB ٢٥٣٦٠٠١ زيدان الملك للتجارة العامة

 RR٢١٠٥١٩٧٣١LB ٢٦٠٦٠٢٥ فيرست بالست ش.م.ل

 RR٢١٠٥١٨٥٩٤LB ٢٦٣٠٩٦٥ صالح عبدهللا سليم

 RR٢١٠٥١١٩٥٩LB ٢٦٤٠٠٠٥ يتييل افيير ش.م.لر

 RR٢١٠٥١٨٦٠٣LB ٢٦٥٥٤٠٠ عز الدين للخدمات السياحية

 RR٢١٠٥٠٧٣٦٧LB ٢٦٧٥٢٠٩ كوثر الكي ناتس كمباني ش.م.م

  


