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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

 RR193129813LB 7225 شركة بدر لتجارة وصناعة االخشاب ش.م.م

 RR193123427LB 11486 اغرينت ش.م.م

 RR193123461LB 20618 جورج بشارة تابت

 RR193124325LB 70978 جورج حرب وشريكيه

 RR193125140LB 84449 الشركة كابري التجارية

 RR193123991LB 143983 شركة مصطفى محمد شهاب وشركاه للصناعة والتجارة

 RR193124405LB 180201 خليل نامرو

 RR193128441LB 193183 انطوان يمين للتجارة والمحروقات

 RR193128906LB 196490 شركة علي محمد بدير واوالده

 RR193128543LB 198711 فرن محمود ومحمد وجمال الدين توفيق حاسبيني

 RR193128574LB 200247 شركة ب.ا شيبينغ كومباني ش.م.م

 RR193124263LB 205009 شركة باتي فور ش.م.م

 RR193128897LB 206064 شركة زغيب للتجارة والمقاوالت

 RR193128628LB 206791 باسيلكو

 RR193124285LB 208887 دولية للتجارة العامةالمؤسسة ال

 RR193128781LB 215433 برونتي آرت كاليري ش.م.م.

 RR193123254LB 216524 شركة بعبدا بالزا ش. م. م.

 RR193124294LB 217299 غصن ابراهيم غصن

 RR193128870LB 221043 مؤسسة حنا ابراهيم للتجارة العامة

 RR193123285LB 260886 شركة لنسر ش.م.م

 RR193124780LB 307399 ليالينا ش.م.ل

 RR193125856LB 388868 جي اس جورج شدياق وشركاه

 RR193124921LB 452619 شركة رماح لألمن والحماية ش.ت.

 RR193124949LB 469309 شركة حواصلي اخوان

GEM STATIONARY  ( جوزف روكز الجميل )472948 RR193124626LB 
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 RR193127313LB 620215 علي سيففايز محمد 

 RR193125405LB 632460 شركة درايف دنتسو ش.م.ل

 RR193127361LB 697916 رضوان معروف صيداني وشركاه-الشركة العامة للتعهدات

 RR193124590LB 708036 شركة خدمات التشطيب للمقاوالت فاينست ش.م.م

 ARCHI-ZONE 792027 RR193127199LBاركي زون 

 RR193127211LB 794063 الشركة العامة للتجارة و الهندسة و المقاوالت ش.م.م

 RR193127239LB 813135 شركة ذي ترايدرز ش.م.م

 RR193125065LB 970831 سمير حنا مهنا

 RR193125493LB 1158064 فاست توسورف ش.م.ل

 RR193128185LB 1181992 دوم للمقاوالت وادارة المشاريع (فداء احمد صادق)

YUPPI 1464635ش.م.م RR193125215LB 

 RR193127004LB 1480389 شركة الهالل المتحدة ش.م.م

 RR193126732LB 1676265 داغر اند كومباني انترناشيونال ش.م.م

 G.scape 2022527 RR193126998LBجي سكيب 

 RR193118767LB 2022815 اوبليسك ش م ل هولدنغ

TERRA TRADING2036566 RR193126295LB 

 GREEN MOUNT TRADING2036567 RR193126304LB 

 RR193126803LB 2043966 عون اخوان للمحروقات ش م م

 RR193126281LB 2074697 هال نديم عرابي ( اتش اي ان )

 RR193124538LB 2450932 لصاحبها نبيل شاكر حالق - نوبلكو

 RR193130025LB 2482865 شركة اكاسيا غروب ش م م

 RR193130048LB 2512519 عالم التكنولوجيا ش.م.م.

MADE CLEAN S.A.R.L2550418 RR193125706LB 

 RR193126689LB 2585091 ماد مان ش.م.م

 RR193126542LB 2608754 الشركة اللبنانية للتغذية الصحية ش.م.م

G.G.T & CO  FOR GENERAL TRADING2615959 RR193125290LB 

 RR193125842LB 2619276 شركة الهاني

 RR193125618LB 2644295 شركة سمايل فارما ش.م.م

 RR193125649LB 2645902 البنيان كونستركشن ش.م.م.

 RR193125670LB 2648584 كايتاك ديفيلوبمنت ش.م.م.

 RR193125697LB 2649114 شركة الوفاء للتجارة العامة ش.م.م.

 RR193125771LB 2657843 شربل رزق هللا

 RR193124348LB 2730865 ربيع نبيل قانصو

 RR193127446LB 2776762 جواد وشركاه توصية بسيطة

 RR193126539LB 2820337 شركة جمو لالستيراد والتصدير ش.م.م.

 RR193126635LB 2972956 بيار يوسف هاشم

 RR193124524LB 3092654 معرض جعفر بزون للسيارات
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C M F trading company sarl3238888 RR193126406LB 

HEALTHY TREATS3299871 RR193124229LB 

 RR193128251LB 3328470 يحيى عبدهللا نابلسي

 RR193126468LB 3343478 شيبرز ليبانون ش م ل

SEIF MEDIA SARL3343925 RR193113552LB 

CANADA PRODUCTS3351022 RR193126454LB 

 RR193126485LB 3408798 اسكندر غروب ش.م.م

  


