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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

 RR211604379LB 231607 مؤسسة النبيل (لصاحبها نبيل نقوال قساطلي)

 RR211581275LB 235393 شركة لو تريو اسباس بوتيه ش.م.م

 A&K Foundation Specialists 254253 RR211581491LB و(ك ) اخصائيواالساسات ش.م.م ( أ)

 RR211581505LB 291252 مؤسسة محمد بعلبكي (محمد فؤاد صبحي بعلبكي)

 RR211574561LB 311559 مروان الياس لحود

 RR211581134LB 624121 شركة مهنا برازرس كومباني ش.م.م

 RR211616690LB 1237666 انطوان الياس الخوري

 RR211581182LB 1260292 ابي نخولسيمون فريد 

 RR210516562LB 1318128 فير تمبورغ اويل ترايدنغ ش.م.م.

 RR211596690LB 1318128 فير تمبورغ اويل ترايدنغ ش.م.م.

 RR211636221LB 1698381 جورج قسطاكي دوش

 RR211581196LB 1996542 يمين غروب للبناء والتعهدات ش.م.م

 RR211581077LB 2092555 .شركة اف .اس.ام. ش.م.م

 Jadaa Mechanical Contracting 2417886 RR211604793LBجدع ميكانيكل كونتراكتينغ ( توصية بسيطة ) 

 RR211604952LB 2534503 شركة ف.م وشركاه ش.م.م.

 RR211581810LB 2703443 ميديا آد ش م ل

 RR211577449LB 2819078 شركة فود نايشن ش.م.م

 RR211606851LB 2821874 غ ش م لشميد هولدن

 RR211606848LB 2823649 فود تراندز ش.م.ل

 RR211579498LB 2862141 نيت فود ش.م.م

CASCIA S.A.L 2865385 RR211582041LB 

 RR211582007LB 2874852 شركة الياس العنيسي و شريكه

P RESTO SARL 2881533 RR211577347LB 

 RR211578665LB 2883025 دانييال يوسف رحمه

 RR211581987LB 2892412 شركة ايكوكلين ش.م.م.

GLOBAL IMPACT 2916737 RR211581973LB 

 RR211581956LB 2939659 المقاوالت العامة وادارة االعمال ش.م.ل.

ADAM TRADING 2958166 RR211579895LB 

 RR211581925LB 2965457 سكاي انترتينمنت ش.م.ل.

 RR211582214LB 3015151 ايت سنشاين ش م ل

 RR211582205LB 3016017 نقليات حنا للمياه

 RR211581735LB 3016593 بانكروب سباليز& سيرفيسز ش.م.م

 RR211582744LB 3019922 ش.م.م Buildشركة 

 RR211582293LB 3056155 ميدل ايست اند نورث افريكا ش.م.م.- او ام اس مينا اون الين ميديا سيرفيسز

 RR211581908LB 3062729 ت ش م مالوكو

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR211579997LB 3065160 شركة البرج للمقاوالت ش.م.م

 RR211579904LB 3083806 معرض درويش للسيارات

 RR211578651LB 3092020 شركة ال واي أف للتجارة ش.م.م.

 RR211578095LB 3101674 ش.م.م Universal Tilesشركة 

 RR211578197LB 3112013 فود اند بيفيريج _ش.م.م

 RR211581222LB 3192595 مطر لتوزيع المحروقات ش.م.م.

 RR211578458LB 3260532 شركة الخضر للتجارة العامة ش.م.م

 RR211582165LB 3263926 فود جوينت ش.م.ل

FOOD GARAGE S.A.L 3306289 RR211619299LB 

 RR211582109LB 3340978 غوستي جيالتو ش.م.م.

 RR211582086LB 3363448 جنرال كونتراكتنغ ش.م.لال.سي.سي. 

 RR211572870LB 3412775 شركة السيد روجيه سمور وشركائه

 RR211578532LB 3413481 مروان حمزة ش م م

 RR211582069LB 3417772 جوزف اميل ابي شاكر

 RR211619339LB 3429542 باي ليف ش.م.ل

R&G SPARKS SARL 3479553 RR211619360LB 

Modern Building Construction Company(MBCC 3495176 RR211578682LB 

 RR211619458LB 3581550 إنتر تينمانت تيم ش.م.م.

 RR211610992LB 3611457 حنان سجعان الحويك

 RR211585198LB 2729 تكنوتيم للهندسة والمقاوالت والتجارة

 RR211585003LB 6957 ميكانا ش.م.م

 RR211585025LB 7794 ش.م.مسيمكس غرافيك 

 RR211585051LB 8523 شركة لولوك ش.م.م

 RR211584325LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

 RR211585839LB 65492 مستودع ادوية سالود ( ندى صعب )

 RR211585330LB 79980 مؤسسة عواضة للتجارة

 RR211616540LB 89000 مؤسسة طانيوس بشارة الحاج للنقليات

 RR211584382LB 109268 مؤسسة الجميل التجارية والصناعية

 RR211584572LB 155745 حسن علي صادق

 RR211584422LB 245660 سامي محمد نور رحال

 RR211598687LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 RR211585502LB 1230691 ناصيف نخله مطر

 RR211577404LB 1316268 دومين دو بعل ش.م.م

 RR211582761LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR211584475LB 1676656 دار الكاتب العربي للطباعة و النشر و التوزيع

 RR211578152LB 1855178 شركة رويال غورميه ش م ل هولدنغ

 RR211585578LB 1900597 شركة كينغ لصناعة وتجارة مواد البناء ش.م.م

 RR211585480LB 2209569 يداتعبده مكرم عو

 RR211582934LB 2392264 جيوفلنت ش م م

 RR211585825LB 2398846 شركة ميماج ش.م.م

QUALIFIED MECHANICAL COMPANY S.A.R.L 2631573 RR211583149LB 

 RR211585459LB 2691749 شركة عالء ش م م

 Pharmacie Pharmavie 2790359 RR211583118LBصيدلية فارمافي 

 RR211619838LB 2895142 ش م ل ٢فلير 

 RR211585290LB 2941018 فورتكس مودرن سبالي ش.م.م.

 RR211585272LB 2944490 ليز انتريور آجور ش.م.م.

 RR211573230LB 2967604 تكنوغالس ش.م.م

 RR211571375LB 2989800 شركة اليت ايكو هوم ش.م.م.
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 RR211583546LB 3043934 رالف فرنسيس ذكرى

 RR211583311LB 3059430 غاليا ش.م.م.

 RR211619206LB 3080348 عساكر للهندسة والتعهدات ش م م

 RR211579405LB 3109182 شركة الشروق اللبنانية ش.م.م

 RR211583435LB 3129567 عبد المطلب جاسم السالم

 RR211579422LB 3147871 ش.م.م. ECOTREATشركة اكوتريت 

 RR211583458LB 3177842 محمد يوسف و طارق الحاج و شريكهما لتجارة السيارات شركة أحمد

 RR211581854LB 3196948 فيترولوكس ش.م.م.

 RR211618801LB 3199459 شركة س.ن.د ش.م.م.

 RR211586383LB 3310260 شركة ستيل آند ساينز ش.م.م.

 RR211586366LB 3312954 شركة تي دوبل اي ش.م.م.

ATALIAN SWITCH GROUP SAL 3313962 RR211586511LB 

 RR211585754LB 3355907 سامي وعبيد للتجارة ش.م.م

 RR211586445LB 3362881 إم . جورج داين إن ش م م

 RR211583682LB 3369176 شركة تايرز بالس اوتوموتيف ش.م.م

 RR211586406LB 3393094 كابس لوك ش.م.ل

 RR211575448LB 3393591 تكنيك اكستروجن ش.م.م.

 RR211586233LB 3434992 شركة مورز انترناسيونال ش م م

 RR211582449LB 3437940 شركة ن.ب.ر الكتريك ش.م.م

BEKAA AGRICULTURAL COMPANY SARL 3452376 RR211618497LB 

 RR211585944LB 3456259 صيدلية نيو جولف لصاحبتها ميرنا علي سالمي

 RR211585989LB 3643010 بسكال يوسف الحايك

  


