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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

 RR207348351LB 1246 شركة مرج الصناعية ش.م.ل

 RR207368838LB 68288 فرج هللا وديمتريو

 RR207368753LB 88191 مؤسسة حرب (محمد طالب حرب)

 RR207364218LB 97036 رياض توفيق الصغير

 RR207366695LB 104055 الشركة الخاصة لالسكان ش.م.م

 RR207368577LB 156360 ميشال جرجس المر

 RR207347546LB 239958 شركة بيروت للتجارة والتداول الحر ش.م.م.

 RR207347550LB 247240 وكاالت موليير لكافة التجارات والصناعات(حبيب محمود جابر)

 RR207368855LB 249657 عفيف سويد التجارية مؤسسة سعيد

 RR207368603LB 313470 عطار ستيل ش.م.م

I.M.P.D  470299 ش.م.م RR207368784LB 

 RR207366240LB 945473 يونيفرملي بلوكس ش.م.م

 RR207366491LB 1002342 آرت أند ديزاين ش.م.م

 RR207368965LB 1007259 احمد محمد هاشم

 RR207366783LB 1103806 مشركة زوي ش.م.

 RR207366797LB 1104390 شركة داما ش.م.م

 RR207366908LB 1208878 شركة حجازي وود

 RR207366925LB 1215699 ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

 RR207366956LB 1218006 ش.م.ل 94مرفأ 

 RR207365519LB 1229546 شركة ا.ب.ن. ش.م.م

ALFA LINK SERVICES - ديع جلوانالفرد ب  1229815 RR207365522LB 

 RR207365584LB 1249650 0م0م0دارنز ش

 RR207365726LB 1284016 ام اند اي ش.م.م

RAZZOUK STEEL 1295413 RR207365788LB 

 RR207365814LB 1306435 شركة ستاف للشحن البحري والجوي والبري وتخليص البضائع ش.م.م

KALINA S.A.R.L 1313418 RR207364204LB 

 RR207364221LB 1335549 شركة المدبر فود كونسبتس  ش.م.ل

 RR207365947LB 1358422 روي جوزف شكيبان

 RR207365978LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

 RR207366015LB 1378619 الشركة الجديدة للسكراب والتجارة العامة ش.م.م

 RR207366029LB 1385462 م.لجي. اس. ال. للهندسة الكهربائية والميكانيكية  ش.

 RR207366077LB 1394858 زينة عبد الحفيظ الرفاعي

 RR207366103LB 1402897 شركة مافادكو ش.م.م. للتجارة والتعهدات الكهربائية

 RR207366117LB 1404730 فارس عبد الكريم شحرور

 RR207366148LB 1414119 رزيدانس سانت لورد ش.م.م.

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR207345960LB 1417303 نغ ش.م.مشركة ليبرتي ترايد

 RR207366219LB 1432101 ج . س.ب. لبنان

ELITE  MOTORS 1443875 RR207366222LB 

 RR207364306LB 1466807 رميل العقارية ش.م.ل 124

 RR207364456LB 1526978 الشركة الحديثة للطرق و البناء و التجارة ش.م.م

 RR207364473LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR207364500LB 1606643 شركة لويس غريل ش.م.م.

 RR207364535LB 1617503 بيم بوس ش.م.م.

 RR207364589LB 1628335 االعمال التجارية(محمد عبدهللا حمود)

 RR207364646LB 1644009 شركة ام ترايد ش.م.م

 RR207364765LB 1688490 عادل احمد المصطفى

 RR207345620LB 1694776 شركة دبليو ام بي ش م م

 RR207364884LB 1727765 يعقوب التجارية

 RR207365010LB 1765266 كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

 RR207368886LB 1768339 شركة شيبار للمحروقات ش.م.م

C.W.C. SAL 1769743 RR207365054LB 

 RR207368550LB 1785141 ديكو ديا

 RR207365099LB 1792924 او بي وان ك ش.م.م.

 RR207365108LB 1793701 اميريكان موتورز بارتس

 RR207365125LB 1798870 شركة فارمان انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م.

 RR207365156LB 1803083 سوبر بانل (شادي جان ناهض)

 RR207365227LB 1824024 أس.أم.أس. سبيسيال مارين سرفيس

 RR207365244LB 1829531 ش.م.م شركة ا.س.بيلد

 RR207365258LB 1832054 شركة براند سل ش.م.ل

 RR207365261LB 1835991 شيالكس انك ش م  ل

 RR207368634LB 1875713 نعمان حسين ناصر الدين

 RR207365385LB 1878183 شركة سوالرتك ش.م.م

 RR207365448LB 1893757 اوبن دور ش.م.م.

 RR207347912LB 2190496 فريز ملحم) فايبر كوم ( جوزف

 RR207345797LB 2292526 احمد عيتاني

MOBIPRO - 2397584 توصية بسيطة RR207346695LB 

 RR207346713LB 2411479 بكر للتجارة (سعاد غسان قبطان)

 RR207346735LB 2425781 شركة اوتو مول ملكي ش.م.م.

 Mado 2426633 RR207346758LBمادو ( احمد محمود عيتاني ) 

 RR207346792LB 2459200 افر شاين ش م م

DEVKEY - 2465255 عبدهللا مطانيوس عبدهللا RR207346069LB 

 RR207346829LB 2473618 لبنان ش.م.م. -التوازن لخدمات شبكات اإلتصاالت 

 RR207346863LB 2486084 شركة لويال مانجمنت غروب ش م ل

East & west Trading 2570668 RR207345939LB 

 RR207347002LB 2613797 بيزاروب ش.م.م.

Candy girl ( ادال ريمون البستاني ) 2632235 RR207347020LB 

 RR207347210LB 2685074 سميره رئيف رئيف ابي نادر

 RR207347206LB 2703839 بوستو نوفه ش.م.ل.

 RR207347135LB 2740100 ذا وير هاوس ش.م.م

 RR207347166LB 2749558 نغالرين تريدي

 RR207347183LB 2752300 ف.فرح

 RR207347237LB 2762264 كلين واي ش.م.م

 RR207347268LB 2780725 شركة وورك فور سيكوريتي ش.م.م.
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 RR207347285LB 2807530 شركة الكس ش.م.م.

 RR207345664LB 2946552 شارل بشاره عون

 RR207347435LB 2978341 شركة غولد نارا  ش.م.م

 RR207345655LB 3011036 هاكوب سركيس قره اوغالنيان

4M trading 3013237 RR207346449LB 

 RR207346483LB 3064159 الشرق لتجارة الزيوت

 RR207346497LB 3074400 انترناشيونال ديلر ش م م

 RR207346510LB 3086034 طه ابراهيم عتال

SOUAD HAIDAR COSMETICS 3116167 RR207346523LB 

 WHITE LAB S.A.L 3117447 RR207346537LBوايت الب ش.م.ل 

 RR207346625LB 3174081 غرايت

 RR207346642LB 3185832 بالك دايموند ش.م.م.

Habib Electrical Supplies S.A.R.L 3193132 RR207346656LB 

 RR207347682LB 3261161 شركة فاديكو لقطع السيارات الجديدة ش.م.م.

 RR207347767LB 3288473 شركة تالين السياحية

 RR207344788LB 3339005 الجندي العالميه ش.م.م

 RR207346055LB 3494373 كابية لوجيستيكس ش.م.ل
  


