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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 يمة المضافة, الق

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما

 سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:علماً أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR184379305LB 1246 شركة مرج الصناعية ش.م.ل

 RR184367236LB 8868 شركة ب.م.ا للتجارة ش.م.م

 RR184389174LB 12523 شركة االتحاد للهندسة والمقاوالت ش.م.م

 RR184377349LB 83606 ديكران اوهانس تاميريان

 RR184390362LB 118810 عصمت عدنان حميد

 RR184390376LB 119051 فؤاد حسن منذر

 RR184390447LB 139778 مؤسسة حسين محمد سليمان

RACHELLE 163502 RR184390504LB 

 RR184390549LB 167077 تورنادو ترايدينغ كومباني ش.م.م

 RR184390186LB 222736 تانا لالزهارمعرض مون

 RR184387519LB 671228 غاز كورب ش.م.ل

 RR184392425LB 759248 مؤسسة حسن محمد منذر لبيع المحروقات والمازوت

 RR184393412LB 1009370 رمزي يوسف فيصل

 RR184388545LB 1170801 كالي فود ش م م

 RR184388664LB 1231400 متالينوكس ش.م.م

 RR184393559LB 1268487 يخ سليم ش.م.مالش

 cuisine du monde 1337399 RR184393664LBكويزين دي موند ش م م 

 RR184393678LB 1343290 عائدة ديب رزق

 RR184393766LB 1384332 شركة سليمان اخوان

 RR184393806LB 1441723 الحسين للتجارة

 RR184393871LB 1499550 كاي بي & كو ش.م.ل

 RR184391102LB 1513820 ركة الجندي للسياراتش

 RR184393908LB 1528870 محمد فاروق الكردي

 RR184388179LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 1563983 RR184393939LB (MATAR S AUTO SALESبول ميشال مطر)

SDI Media Middle East sal 1566405 RR184388205LB 

 RR184393942LB 1591485 سيرك دو ليبان ش.م.م.

 KARIM&SALEH  K&S 1747382 RR184391005LBشركة كريم وصالح 

 RR184391062LB 1820787 فضل محمد شكر

 RR184387672LB 1954687 طارق رامز بو شاهين

 RR184391306LB 1958729 شركة بريموجيل ش م م

Mawla trading company MTC 1964234 RR184388315LB 
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 RR184388222LB 1992759 م سليم ايغو ش م

 RR184388267LB 2001516 باغيبي دور ش.م.م.

 RR184391337LB 2032242 مروان مفلح سرور marwankoمروانكو 

 RR184391456LB 2156222 مؤسسة حالل للدهانات والخرضوات )محمد حسن حالل(

 RR184391500LB 2184128 براون اند وايت ش.م.م

GERMANIA ( نحله بسام محمود ) 2195573 RR184391513LB 

 RR184392584LB 2325848 ام غروب ش م ل

 RR184367505LB 2390146 جوسي يوسف عاصي

 RR184371301LB 2405453 مؤسسة اي اس دي العالمية للنقل و المقاوالت العامة

 RR184374807LB 2413481 شركة ال سول تيك )عدنان جلول وشركاه(

 RR184373877LB 2419207 راديو بيروت ش م ل

 RR184367430LB 2427762 شركة بيالر توتال سوليوشينز ش م ل

 RR184373965LB 2430143 سعاده للهندسة والتعهدات ش.م.م

 RR184375113LB 2430485 احمد حميد محمد

 RR184366377LB 2431588 سيبكو للتجارة والتعهدات )الياس جريس السبعلي(

 RR184367426LB 2431588 سيبكو للتجارة والتعهدات )الياس جريس السبعلي(

 RR184370703LB 2433145 بوان فرغيل )جاد ريمون قازان(

 RR184369991LB 2437401 فوكوس ترايدينغ ش.م.م.

 RR184372324LB 2446050 اس .ان.خوري غروب ش.م.م

 RR184372465LB 2446249 أبو علي منذر وأوالده ش.م.م

 RR184373435LB 2454778 انطوني كمال القاعي

Z-Line Trading (يوسف جرجس زغيب) 2462999 RR184391819LB 

Internatinal Trading Products Group s a r l 2464788 RR184370615LB 

 RR184370601LB 2464917 علي الرشعيني و شركاه-شركة مواد البناء الحديثة

 RR184370592LB 2466231 .مفانر دراغ ستور ش.م

 RR184373333LB 2480517 شركة ماجيك هوم تريدنغ ش م ل

 RR184372681LB 2483251 كمال ترايدينغ ش م م

 3E S A R L 2484499 RR184371434LBشركة ثري اي ش م م 

 RR184391867LB 2494362 شركة عيتاني للشحن وبيع السيارات ش م م

 RR184374081LB 2497556 ( ش.م.م7تايبل سفن )

TAKAT GENERAL TRADING (ديب مبشال يوسف) 2507677 RR184369974LB 

 RR184370456LB 2526296 شركة ساي جابانيز اند تي ش م م

 RR184372664LB 2541639 تي اي جي ش.م.م.

Trend On Brand 2561108 RR184392010LB 

VERDI CERAMICA(TARIK&PARTNERS 2561620 RR184370354LB 

 RR184366712LB 2575604 جوزف نوفل بتروليوم)جوزف جميل نوفل(

 RR184370306LB 2576337 شركة بالم للهندسة والتعهدات ش.م.م.

 RR184370252LB 2622735 بيلد كورب ش.م.م

 RR184370221LB 2640710 ديبرا بوتيك ش.م.م

 RR184374223LB 2645135 ب زد غروب ش.م.م.

 RR184373642LB 2649872 سف خليل التجاريةمحل قاسم يو

 RR184370164LB 2663488 شركة رخام الرياشي ش.م.م.

KADDOURA GHAIS MEDICAL S.A.L 2670705 RR184366757LB 

 RR184370155LB 2684593 غريس ديب مجدالني

 RR184363415LB 2687494 مؤسسة عثمان دكروب

 RR184370133LB 2687494 مؤسسة عثمان دكروب

 RR184373449LB 2689347 مادورو ش.م.ل

 RR184374342LB 2692978 زياد الخطيب
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 RR184372797LB 2695674 فرج اسكندر يعقوب و شركاه

 RR184370116LB 2716183 محمد عبدهللا ابو ملحم

B E.RANJ GROUP PETROLIUM S.A.R.L 2737881 RR184370102LB 

 RR184370884LB 2758512 يونيفرسال لوجيستكس ش.م.م

 RR184373948LB 2769152 شركة ال بلو بيل للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

 RR184372752LB 2769265 وورلد wاوستي 

 RR184385495LB 2778886 طوني عبدو الحاج

 RR184372749LB 2779497 محمد مصطفى ابو زينب

 RR184363407LB 2781190 بيار عارف نصار

 RR184370080LB 2781190 نصاربيار عارف 

 RR184366788LB 2829647 ش.م.م-شركة الجنوب للصيانة والخدمات والتجارة 

 RR184372721LB 2876007 بياقوت -صيدلية أسامة خوري 

 RR184374210LB 2948229 الجزيرة تك ش.م.ل.

 RR184388939LB 2950633 شركة االرز للتجارة العامة والشحن والمقاوالت ش.م.م.

 THE 3 MUSKETEERS T3M S.A.L 2950778 RR184372925LBذي ثري موسكوتيرز ش.م.ل. 

 RR184394086LB 3091939 فريندز ان ش.م.م

 RR184374166LB 3109182 شركة الشروق اللبنانية ش.م.م

HAYAT DONER ALTURKI SARL 3138051 RR184390915LB 

 RR184366831LB 3264990 حسن محمد نمر

 RR184389015LB 3398376 يك ملكون بولغورجيانشوغ

 


