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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 المكلف اسم المكلف
رقم البريد 
 المضمون

 RR184378242LB 4965 شركة يونيسبور ش.م.م

 RR184409846LB 11598 شركة صعب المحدودة المسؤولية

 RR184384265LB 11799 شركة مصري واعور للهندسة والمقاوالت

 RR184377905LB 13316 ة بايرو غارد ش.م.مشرك

 RR184377919LB 14876 مكتب المشرق العربي للتخليص  (احمد نصر الحاج شحادة)

 RR184418026LB 27887 شاركو بتروليوم

 RR184418030LB 44967 شركة سميح الرجبي واوالده

 RR184384075LB 62414 شركة نجم والحاج علي (ت)

 RR184417391LB 63576 ساكو

 RR184377091LB 63641 ادونيس سرفيس سنتر

 RR184377114LB 63866 ف. مخلوف وشركاه

 RR184419715LB 65091 كوباز

 RR184377247LB 77621 ال سي اش هولدنغ ش.م.ل (هولدنغ)

 RR184380351LB 89656 غسان زريق للتجارة (غسان نسيم زريق)

 RR184412054LB 90399 ارزاوتجيانكاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران ز

 RR184418057LB 90814 شركة محمود اليمني وشركاه

 RR192280050LB 93015 مؤسسة زهير ساعاتي وشركاه

 Allam Asca Hold group 108414 RR184382009LBمجموعة عالم للسقاالت

 RR184418043LB 117083 سيديكو ش.م.م - الشركة الدولية للتجارة 

 RR184418701LB 140251 م. ابراهيم حمزة ديالكو /

RAG TIME 196469 RR184390005LB 

 RR184418715LB 200247 شركة ب.ا شيبينغ كومباني ش.م.م

 RR184390036LB 203914 ) ش.م.مZEINEشركة زينه التجارية (

 ZOUXI 206844 RR184417723LBزوكسي 

 RR184418729LB 211963 مؤسسة محمد فاضل علوية

 RR184381595LB 216391 اكيم ترايدينغ ش.م.م.و

 RR184413409LB 220236 لوفينيسور سمير داغر

 RR184381312LB 220520 ثري أف ليبانون ش.م.ل

S.M PRESS PRINTING &TRADING 224253 RR184381122LB 

 RR184381153LB 226912 ميالد قسطنطين رزق

 RR184380475LB 235809 سرديم ش.م.م

 RR184417428LB 244865 محمود العلي محمد

 RR184416422LB 246943 عمر ايلي ضاهر مخلص بضائع مرخص

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  ديرية الضريبة على القيمة المضافةم
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 RR184419755LB 248742 الشركة العامة لالعمال والخدمات ش.م.م

 RR184415594LB 249693 تيب توب بالست

ORANGE BLOOM S.A.R.L 253831 RR184413885LB 

 RR184376096LB 258010 مؤسسة كربيس التجارية

KAMAL E BERBERI GROUP 259126 ش.م.ل RR184376122LB 

 RR184376215LB 278973 شركة سوشي كو ش. م. م.

 RR184415682LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 STEPPING STONE 301194 RR184376330LBستيبينغ ستون 

 RR184376431LB 307731 ( زاره قره بت كوسه يان ) SERGIO LIGHTINGسرجيو اليتنغ 

 RR184376445LB 311491 سي.ك.اليتينغ

 RR184415722LB 311785 ناصر رضا وطفا

 RR184375855LB 314190 ميتكو ش.م.م

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR184375864LBبانو بالس ش.م.م 

 RR184383905LB 366023 شركة الوالء ش.م.م

 RR184414470LB 445695 خالد محمد عياش

 RR184375643LB 498122 احمد خالد السيد

 RR184373280LB 558439 شادي عادل قديح

 RR184387394LB 594045 شركة تسكرا غروب ش.م.م

 RR184418180LB 870121 شركة االتصاالت والتجارة العالمية ش.م.م

 RR184418295LB 1049130 شركة يلال للتجارة واالنتاج ش.م.م

 RR184388620LB 1215699 ب ش.م.لميالنيوم فاشون غرو

 RR184375820LB 1260848 ستار ش.م.م.

 ARMORED CAR PROFESSIONALS SARL 1290157 RR184386306LBارمورد كار بروفيشونيلز ش.م.م 

 RR184388182LB 1556852 محمد يحي االلطي

SOFT PLUS SYSTEMS 1586224 نادين عاصي وشركائها RR184386399LB 

 RR184386575LB 1655481 بو للهندسة والمقاوالت ش.م.مشركة فر

 RR184418304LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR184386915LB 1774902 لبنان ش.م.م -شركة المشاريع التقنية المحدودة 

 RR184387607LB 1926101 شركة فود ستيبس ش م ل

 RR184417975LB 1938034 شركة سكاي  محمد وشركاه

 RR184387686LB 1954850 شركة اي ديجيتس ش.م.م

 RR184388766LB 1983823 فانتج لتأجير السيارات ش.م.م

MT-BAGS&SHOES.CO - 2058382 محمد مهدي احمد RR184419874LB 

 RR184384565LB 2067421 شركة جي بي (ش.م.م)

 RR184418794LB 2075619 دايموندز كات ش.م.م

 RR184367783LB 2136237 فل مانجمنت ش.م.مغلوبال ترا

 RR184388871LB 2166403 كارينا فود ش.م.م

 RR184383446LB 2385607 شركة ميديتكس لوجستكس ش. م. ل.

 RR184383503LB 2395884 ش م م I D Cتطوير عالمية 

 RR184419698LB 2406333 شركة سكاي غيفت ش.م.م

 RR184404185LB 2460236 مالتي ويلدينغ ش.م.م

 RR184383106LB 2466282 شركة كساب للتجارة العامة والمقاوالت ش م م

 RR184383199LB 2482487 شركة بيريك بروبيرتيز ش م م

 RR184382423LB 2486640 لصاحبها محمد الشحيمي وشركاه M.C. Machineryشركة ام. سي. ماشينيري 

 RR184383208LB 2489495 لينيوم ش م م

 ALJANA 2501910 RR184383667LB- الجنا

 RR184383675LB 2502409 غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)

 RR184382785LB 2550615 عال كنيعو
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 RR184382794LB 2551595 شركة الحب للتجارة العامة ش.م.م

 RR184382998LB 2575483 ميشال جان رحال

 RR184383018LB 2583423 كارول حكيم

 RR184382644LB 2612163 والمقاوالت ( قاسم محمد شحيمي) طيبة للتجارة

 RR184382485LB 2641564 ايمن محمد علي عيتاني

 RR184382556LB 2653104 امبكس للصناعة والتجارة ش.م.م.

 RR184385760LB 2720401 دورسل يونيتد ش.م.ل.

GLOBAL LINE 2752388 RR184419653LB 

 RR184419905LB 2776993 مصطفى زكريا كنعان

EFS FACILIIES SERVICES LEBANON SARL 2783516 RR184385535LB 

 RR184385606LB 2827011 كلينتكس ش م ل

 RR184418750LB 3010347 تيمور عبد هللا عبد الغفار علي رضا

ROYAL LEEN 3052700 RR184419830LB 

 Permanent Chinese expo S.A.R.L 3111142 RR184419809LBبيرماننت شاينيز اكسبو ش.م.م. 

 RR184375396LB 3260835 شركة النحلة الصفراء لالستيراد و التصدير ش.م.م

 RR184417286LB 3295585 دايموند ريتش ش.م.م

 RR184417388LB 3413677 عصام فايز

  


