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  إعالم تبليغ

  الموضوع: تبليغ
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

مديرية الضريبة على القيمة  في دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 

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

  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR211576165LB 2801 هوت زونز للدعاية واالعالن ش.م.م

 RR211611335LB 5031 شركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR211611162LB 8742 شركة الكترا للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR211634631LB 9850 شركة ايالكو انترناسيونال ادفانسد لينك ش.م.م

 RR211606370LB 10936  شركة اليتاج ش.م.م

 RR211573172LB 11389 شركة الروشة الجديدة ش.م.ل

 RR211612171LB 23098 احمد حلمي فؤاد البلطه جي

 RR211611511LB 50691 مؤسسة مالكو للمفروشات المكتبية

 RR211611508LB 51764 كوراني فريمز

 L.T.T.E CO. LTD 52668 RR211606644LBال.تي.تي.اي (ش.م.م) 

 RR211571622LB 83479 مؤسسة مالك جابر التجارية

 RR211612049LB 100788 منيب علي سويدان

 RR211599444LB 100921 اوروبا والشرق االوسط للطباعة والتجارة

 RR211612035LB 113090 علي الطالب الدر

 RR211571675LB 175918 شركة ماجستي ش.م.م

 RR211636345LB 204980 كيتراكو

 RR211611998LB 236497 يونايتد جنرال سرفز/لصاحبها احمد جالل رضا عبد هللا

 RR211611984LB 245878 حسين قرانوح للتجارة العامة

 RR211604396LB 251082 مؤسسة جمال الغوش للمقاوالت والتعهدات

 RR211599740LB 331304 عريس للتصميم والديكور ش.م.م.

 RR211637289LB 394110 مؤسسة النجار التجارية

 RR211611922LB 1243788 ٠م٠م٠شركة شعيتو للتجارة العامة ش

 RR211608185LB 1302626 شركة ميوزيكوم ش.م.ل

 RR211611919LB 1423968 شركة ابناء فؤاد قبالن للتخليص والشحن ش.م.م.

 RR211612517LB 1815780 شركة تسنيم ش.م.م

 RR211609362LB 1927306 شركة كادو راما ش م م

 RR211607769LB 2036469 سمارت باور جنرايتر

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  ضريبة على القيمة المضافةمديرية ال
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 RR211638899LB 2099944 لينا للتجارة (ساير علي غصن)

 LA VOILE SUR MER S A R L 2193699 RR211609420LBشركة 

RAYAN PAC (حسن ناصر) 2215087 RR211607959LB 

 RR211572092LB 2277672 محل احمد علي ياسين التجاري

 RR211604691LB 2421156 كارسبا ش.م.ل.

 RR211595615LB 2435260 علي المحيميد

 RR211611803LB 2445874 عنيسي للتجارة (ابراهيم حسن عنيسي)

top electronics د الميسالتجارية لصاحبها باسم محم  2640245 RR211641867LB 

AD for general trading 2640941 التجارية لصاحبها احمد دندشي RR211641875LB 

 RR211610309LB 2657843 شربل رزق هللا

 RR211610961LB 2690702 ميدل ايست غورمة ش م ل

 RR211604161LB 2707637 سعيد عيد حداد

 RR210519643LB 2717077 شركة سهيل فخران فودز ش.م.ل

 RR211606940LB 2765206 رير للهندسة االستشارية والتعهدات ش.م..م

 RR211605051LB 2771793 اللبنانية لتنمية االعمال الدولية ش.م.م

 RR211607358LB 2774693 ميديالين هولدنغ ش م ل

 RR211606919LB 2795483 شركة دلتا انرجي غروب ش.م.م.

 RR211610533LB 2845337 سوسيا تاغ ش.م.ل

 RR211606278LB 2898845 شركة بندا كار كير (توصية بسيطة)

ORO 2934039 ش.م.م RR211606233LB 

 RR211611689LB 2973306 ش م ل ٦٨٨شركة الفا 

 RR211606216LB 3007209 محمد مصطفى زعرور

 Jeff 3032751 RR211641249LB -جيف 

 RR211610887LB 3048129 ا (توصية بسيطة)زينب الحسيني وشريكه ASAPشركة 

 RR211641283LB 3106086 شركة نيو ستار لإللكترونيات ش.م.م

 RR211609756LB 3155802 محالت زين الدين التجارية

 RR211610839LB 3206623 فيسبيد ش.م.ل

 RR211609800LB 3317930 ساس سيكيورتي اند سايفتي ش.م.م

 RR211610975LB 3339005 الجندي العالميه ش.م.م

 RR211613415LB 3343116 صيدلية دانا

the basement 3445528 RR211595751LB 

 RR211613129LB 3458018 سليم جرجس سالم

 RR211615425LB 3600967 فايم ش.م.ل
  


