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  عالم تبليغا
  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

 RR200266471LB 9942 شركة ديراب للتجارة ش.م.م

 RR200264189LB 95158 مؤسسة محمد الدره للتجارة والصناعة

 RR200265476LB 120332 احمد محمد عامر

 RR200265198LB 128587 اريةعرمون العق

 RR200264042LB 218433 الشركة التقنية الحديثة للتجهيزات

 RR200264728LB 242184 حاتم محمد الرفاعي

 RR200264762LB 246844 وليد احمد موسى

 RR200264334LB 255463 بالستي باكينغ ( حسين علي السلمان)

 RR200264039LB 282471 جورج يوسف حبيتر

 RR200265635LB 290564 د سليم يوسف الرفاعيمحم

 RR200264555LB 304007 علي خالد دياب

 CHOC H&S 312395 RR200265706LBشوك اتش اند اس ش.م.م 

 RR200265493LB 1001120 ابراهيم الياس مخائيل

 RR200265927LB 1072378 روالن جان الحداد

 RR200263529LB 1170801 كالي فود ش م م

 RR200264440LB 1242418 انشاءات للباطون الجاهز ش.م.م. شركة

 RR200265935LB 1320881 شركة تكنومتيكا للصناعة والتجارة ش.م.م.

 RR200265873LB 1462173 لبنان(رامز فيليب عواد)-كوتو دي بوتريس مار ماما- شاتو سانكتوس 

 RR200264630LB 1566702 ج.ر.بتروليوم ش.م.م

 RR200264745LB 1756845 ان ش.م.ماوربان أرت لبن

 RR200266511LB 1779361 (دياال النداف الفخري)MORADO CARS- مورادو كارز

 RR200266499LB 1818238 - أحمد حسن الحريري  -مؤسسة شهد للتجارة 

 MULTI TOOLS SUPPLIERS 1907655 RR200265365LBمالتي توولز سباليرز 

 RR200266485LB 2243782 رشركة العالء للتجارة واالستثما

 RR200265842LB 2277101 الديوان للتجارة العامة (باسم خليل خليل)

TEXTILE CREATIONS 2397810 RR200265621LB 

 RR200263563LB 2430118 مايك حنا سماحة

 RR200265604LB 2431881 الياسمين غروب

 RR200265595LB 2431892 الدمج للتجارة العامة

 RR200265405LB 2536001 ملك للتجارة العامةزيدان ال

 RR200265502LB 2606072 خليل للباطون الجاهز ش.م.م

 TOP GEAR S.A.R.L 2685588 RR200264144LBشركة توب غير ش.م.م. 
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 RR200264317LB 2772997 الفهد للصناعة والتجارة العامة

 RR200265048LB 3006993 ورثة لويس يوسف الزغبي

Contracting and More 3015791 RR200264087LB 

 RR200266065LB 3071063 ترايد كونسالت ش.م.ل

RAHAF CELL 3327951 RR200265811LB 

 RR200265825LB 3441221 يونيكوم للتجارة والخدمات ش.م.م

 RR200265808LB 3453263 م.أ. فاشن بايز ش.م.م

 RR200265768LB 3562096 نجيبة فوزي البرنس

 RR200264325LB 139004 ستارز فور

 RR198360051LB 231072 شركة الخدمات الفنية هبر اندستري

 RR200263166LB 332586 محمد مصطقى قدور

 RR200263121LB 544510 جاد جوزف جبر

 RR200264303LB 580816 ندا مرعب مرعب

 RR200264158LB 780481 دستربيوشن اوف تكنولوجي (جورج جان مزرعاني)

 RR200262877LB 1236995 شركة سي ان سي انجينيرز ش.م.م

ELITE  MOTORS 1443875 RR200263373LB 

 RR200264776LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR200264453LB 1819552 حسن حسين زعيتر

 RR200263210LB 1989185 ر.ا.س. موتور ديفيجين ش.م.م.

 chafchak shops 2014910 RR200264419LB - شفشق شوبس 

 RR200264731LB 2094884 مروان محمود شلفون - البحر المتوسط للتعهدات والتجارة العامة 

 RR200264348LB 2196171 سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

 RR200264612LB 2277672 محل احمد علي ياسين التجاري

 RR200264246LB 2365543 زياد خالد العبد -العبد للتجارة العامة 

 RR200264250LB 2445874 عنيسي للتجارة (ابراهيم حسن عنيسي)

 RR200263254LB 2530419 ديانا علي طحان

TJ ENTERTAINMENT SARL 2538145 RR200263532LB 

 RR200263223LB 2541115 طالل حسن زينه

E.R.A& CO FOR GENRAL TRADING 2563364 RR200263308LB 

 RR200264073LB 2587666 ش.م.م شركة الومينا

 RR200264277LB 2587937 توب كير كاراج ش.م.م

 RR200264759LB 2729839 ش م م the dealerالتاجر 

 RR200264657LB 2749057 بروفايل تك ش.م.م

 RR200264983LB 2969695 فاروق صقر

 RR200265051LB 3006987 اميل كامل جبرايل سالمة

 RR200265065LB 3007199 محرزاحمد سالم احمد با

 RR200264997LB 3007213 جاد هللا محمود ابو دياب

 RR200265025LB 3007788 عدنان توفيق مرتضى

 RR200265003LB 3010354 محمد سامي محمد جميل دندن

 UNDER CONSTRUCTION S.A.L 3019158 RR200260160LBاندر كونستركشن ش.م.ل. 

 RR200263081LB 3121749 ناسيونال ارت ش.م.ل.

 RR200262925LB 3331301 اليف فتنس اشرفيه ش.م.م

 RR200263047LB 3386146 توصية بسيطة - دايلي مارت 

W-H 3391823 RR200263020LB 

 RR200262965LB 3422344 للسياحة والسفر - ستار هاي 

 RR200263016LB 3440805 (ش.ت.ب)(ابراهيم نجيب بسما وشريكاه) BS TEXTILE LTDشركة 

MENESSA TRADING 3464319 RR200263104LB 

  


