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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

 RR193114592LB 1795 شركة الستراكال ش.م.م

 RR193119263LB 4813 شركة عالم الكتب ش.م.م

 RR193115540LB 5860 كابا سيستمز ش.م.ل

 RR193115893LB 6959 شركة نقل اخوان ش.م.م

 RR193115519LB 7003 دجي بولز ليمتد ش.م.ل

 RR193115598LB 10492 شركة شامبس سبورت ش.م.م

 RR193115553LB 10834 شركة ام.جي.ان لالنتاج ش.م.م

 RR193119918LB 11003 شركة استروس للسياحة والسفر ش.م.م

 RR193119688LB 12033 شركة رشاد برس

 RR193118268LB 13079 شركة ارتير ش.م.م

 RR193118299LB 50490 جرجس حنا امين

 RR193115607LB 61620 شركة اسار للهندسة والمقاوالت

 RR193115536LB 87497 شركة بردى اخوان للتجارة العامة

 RR193120876LB 144260 شركة الهدف العالمية للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR193120880LB 153798 هشام خالد

 RR193115624LB 187501 رفندالص

 RR193119348LB 188911 شركة حجار للتطوير العقاري ش.م.ل

 RR193119351LB 189226 فادي جورج زيادي

 RR193114924LB 222281 لوجيكس انفستمنتس ش.م.ل

 RR193120920LB 223650 سيمون الياس بخت

 RR193115726LB 224474 شركة تسوالقيان للميكانيك

 RR193115774LB 242300 ش.م.م. بيرابار

 RR193116718LB 246035 ذيب امين وهبي

 M.C.H 246946 RR193120598LBمؤسسة مرعي شحادة التجارية 

 RR193121029LB 254075 شركة الحشيمي للتجارة العامة

 RR193118413LB 256926 مؤسسة الهالل للمقاوالت والبناء ومواد البناء

 RR193115448LB 258717 مصطفى محمد مسلم

 RR193116253LB 259395 فرع لبنان- فرنسا-انتك تلكوم سيستمز 

 RR193120805LB 262781 في . دي . كوم ش.م.م

 RR193117894LB 283141 احمد علي عساف

 RR193116267LB 294702 وليد اديب ناصيف

 RR193117979LB 295936 ش.م.ل 5000هولدنغ 

 RR193115955LB 304728 لسيارات ش.م.مالشركة اللبنانية لتجارة ا

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR193118648LB 313397 كشلي الكتريك -عاصم محمد كشلي 

 BONITA ENTERPRISES 400418 RR193116284LBبونيتا انتربريزس ش.م.م 

 RR193116148LB 407521 شركة س.ف.أ  ش.م.م

 RR193119793LB 462366 مؤسسة خليل الياس الحداد

 RR193118926LB 543772 ايلي لطف هللا زهار

 RR193117863LB 554608 عطا هللا سليم شريتح

 RR193118308LB 570438 محمد عبد هللا فايد

 RR193116315LB 737688 شركة برفكت ديكور ش.م.م

 RR193116165LB 817873 (ميشال حنا بدرو) EMTEXامتكس 

 RR193119440LB 916144 سايف الين للسياحة والسفر

 BERTON SERVICES 984795 RR193119759LBبرطون سرفيسيز 

 RR193116182LB 1190500 شركة اوكليد غروب ش.م.ل

 RR193116196LB 1237999 انور احمد االبراهيم

 RR193114840LB 1372448 شركة نصار التجارية

 RR193118210LB 1397254 احمد حمود امين -محطة المحبة للمحروقات  

 RR193118104LB 1518604 حنا الشالوحيمحطة سايد 

 RR193119921LB 1694522 ج كورنر ش.م.ل

 RR193116240LB 1727765 يعقوب التجارية

 RR193119113LB 1782020 جمال حسين علي

 RR193119864LB 1802124 ك.د انجنيرينغ ش.م.م

 J. B( 1802598 RR193119816LBشركة كرنبي للتنظيفات (

 RR193119855LB 1806855 هوليديز ش.م.م شركة وارلد اوف

 RR193121063LB 1835199 زياد الجندي وشركاه

 RR193119475LB 1859809 شركة شحبور اخوان

 RR193117744LB 1867277 شركة ذي ايغل تكستيل ش م م

 RR193119100LB 1985056 حسين علي حماده العثمان

 RR193119056LB 2011562 م.م.أي أس أم غروب أول سيرفيسز  أند مينتننس ش.

 RR193114717LB 2019301 شركة ميغا ديلز ش.م.م.

MOUNT TRADING 2036574 RR193119277LB 

 RR193118078LB 2039808 محمد علي ياسين

 RR193121077LB 2079042 ستوب شوب

 RR193109632LB 2172567 ربيع خليل رعد - lana tradingلنا التجارية 

 RR193117727LB 2199129 ش.م.م.جي.اس.غروب 

 RR193117846LB 2207286 نسرين جهير

 RR193117829LB 2210467 رامي محي

 RR193118064LB 2228244 محمد نجمي

 RR193118033LB 2259934 ناصر علي الحركة

 RR193120981LB 2264739 ط.و.ن ش.م.م. -شركة تي فور 

 RR193120669LB 2380692 ماك ترايدنغ اند ماب كونتراكتنغ ش.م.م

 RR193118532LB 2415470 حسن نزار شاهين

 RR193120641LB 2421334 شركة الكترو ميكانيكال تكنولوجي ش.م.م

CLEAN & MORE(جمال محمود ارقه دان) 2498746 RR193118002LB 

ytl power services  sdn bhd 2552629 اجنبية فرع لشركة RR193121151LB 

 RR193118170LB 2564263 للطيف نزالمحمود عبد ا

 RR193118223LB 2646993 التالل الذهبية التجارية ش.م.م

 RR193120584LB 2692057 شركة سعيد فرحات وشركاؤه للتجارة العامة

 RR193117735LB 2761721 ليدرز

 RR193118387LB 2800875 شركة التعاون ش.م.م



3 

 RR193119630LB 3024628 علي محمود ذيب

 RR193118890LB 3051184 انجازات للتجارة والخدمات العامة

 RR193119073LB 3145189 بترو تيم ش.م.م.

 RR193121148LB 3193852 األخوات الخمس ش م م

 RR193117982LB 3293014 صيدلية سماح

  


