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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 المضافة,  القيمة

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:م نشر هذا اإلعالم على الموقع علماً أنه سيت ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR207348317LB 814 شركة اتكو ش.م.ل

 RR207348348LB 1134 شركة الخريف ش.م.م

 RR207348572LB 4001 الشركة الصناعية المتحدة ش.م.ل

 RR207348643LB 4828 كوجيمور ش.م.م الشركة العامة للشرق االوسط /

 RR207348665LB 5031 شركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR207348688LB 5610 شركة مطبعة سليم دبوس ش.م.م

 RR207349737LB 9712 شركة اتوماشين اند كونترولز ش.م.م

 RR207349745LB 9779 كاستيل ش.م.ل

 RR207349913LB 11118 .م.ل "كوجيك"الشركة الدولية العامة لالستشارات ش

 S.A.R.L Solicet 11134 RR207349935LBالشركة اللبنانية للتجارة والسياحة ش.م.م 

 RR207349958LB 11245 الشركة اللبنانية للتجارة واالنماء تردكو ش.م.ل.

 RR207344730LB 240143 مؤسسة الوسائل التعليمية لصاحبها محمد عبد الكريم فرحات

 RR207345580LB 315553 ركة اللجين للتجارة العامة ش.م.م.ش

SECTEL 523690 RR207348042LB 

 RR207344111LB 1425356 مجموعة المشاريع االستراتيجة (احمد محمد كرنيب)

 RR207344655LB 1815780 شركة تسنيم ش.م.م

 RR207343031LB 1935365 رشيد محمد بلوط ب.م.ب

 RR207341217LB 2001384 خضر حسين فدى -ميالد للتجارة 

 RR207341282LB 2012447 سولوتكس ش.م.م

 RR207341985LB 2148120 اسنات للتجارة العامة

 RR207342901LB 2204724 شمعون ودكاش لالساسات ش.م.م

 RR207347957LB 2226466 مايا حسن العباس - مايا فارم 

MAGIC SAT SARL 2340068 RR207343116LB 

 RR207346846LB 2476802 ف ارديف المدوراشر

 RR207346877LB 2487483 منتهى خلف كنيهر

 RR207342915LB 2509129 شركة نيو تك كونستراكشن اند انجينيرينغ ش.م.م

 RR207344125LB 2555047 ش.م.ل 360فلو 

 RR207342637LB 2565326 ناديا للتجارة العامة

 RR207346934LB 2566971 محل حيرام للتجارة

 RR207346948LB 2576559 مجموعة البلطجي للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

 RR207341557LB 2585632 ألماس ش.م.م

 RR207346965LB 2595736 لوكال فوود ش.م.ل

GENERAL CARGO 2698497 RR207347855LB 

GHASS PLAST (حسين عدنان السلمان) 2711951 RR207343972LB 

 RR207347149LB 2743442 شركة مهدي عواد وشركاه - شركة عواد ترايدينغ
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 RR207345633LB 2745804 عيارة غروب للتجارة العامة

 RR207347974LB 2752544 ايمان فرنسيس الكالسي

k.kare kosmetics sarl 2767672 RR207347254LB 

 RR200293463LB 2776936 سوبر ماركت خالد احمد

 RR207347930LB 2809387 .ممديكا ش.م

 RR207347311LB 2837368 الو منهل ش.م.م

i 20 trading sarl 2987504 RR207347585LB 

 RR207346421LB 2999847 كميل سبيد شوب (كميل ونا)

 RR207343425LB 3006923 فهد عبد اللطيف دايخ

 RR207341923LB 3006990 علي حسين بن مسلم

 RR207345681LB 3010346 حبيب حيدر حامد

 RR207345678LB 3011369 بدر عبد العزيز علي عبد الكريم ابل

 RR207343632LB 3015221 روو ش.م.ل.

 RR207343005LB 3026823 شركة الماس ش م ل

PERLA COSMETICS 3134540 RR207346571LB 

ODAY TRADING 3163927 RR207346599LB 

 RR207346608LB 3168580 ميرنا قزحيا عاقوري

 RR207346611LB 3173062 برونو طالل زهر

 RR207344624LB 3180166 قصر الحمرا ش.م.م.

 RR207344672LB 3187591 محل الدبق للتجارة العامة

 RR207347617LB 3197802 مسكو ميديكال ش م ل

 RR207347665LB 3247689 أغري بالست انترناسيونال ش.م.م.

BIOFARM- س وشركاهبيوفارم عمر كال  3248410 RR207347679LB 

The Organic Market S.A.L 3257483 RR207344743LB 

 RR207347705LB 3267150 اون الين ريتش ش.م.م.

 RR207347719LB 3268760 الدجى للتجارة العامة ش.م.م

 RR207347798LB 3312079 اوبرايشن يونيكورن ش.م.م.

SURVEY REAL ESTATE SARL 3327997 RR207348039LB 

 RR207348073LB 3333826 بولسوم انترناشنل ش.م.م

 G M H s.a.r.l 3336187 RR207348087LBجي أم أش ش.م.م 

 RR207348135LB 3373755 شركة وافر للتجارة ش.م.م

PINK DIAMOND SARL 3400897 RR207348189LB 

 RR207348192LB 3416110 جوزف جورج خشي

 RR207348201LB 3417735 مي اسامه هبري

NHH SERVICES  3437132 ش م م RR207344690LB 

 RR207344805LB 3443880 فورموست ماشينري

 RR207348246LB 3452203 جوزف ارتين قزانجيان

o n s optimizing natural supplements sal 3526266 RR207344709LB 

N.J.H. TRADING COMPANY- 3526786 توصية بسيطة RR207344686LB 

 RR200296836LB 3529107 فدى احمد عماد
  


