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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
  

دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    
المضافة,  مديرية الضريبة على القيمةفي  التحصيلدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما

بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل 
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها  ثالثين يوما

  م نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه سيت ,أعاله
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR209775817LB 8553 الشركة الصناعية للزيوت والصابون ش.م.ل

 RR209776812LB 9063 برهان الدين بعلبكي وشركاه

 RR209778827LB 88450 مؤسسة نبيل ف داغر

 RR209770324LB 106840 با تيميو بولي اخوانشركة با

 RR209770338LB 123791 شركة ليبانيز فيدنغ سيستم ش.م.ل

 RR209778331LB 198250 شركة الهادي ش.م.م

 RR209778478LB 200231 غرين زون ش.م.م.

 BR FASHION SARL 211774 RR208580425LBبي أر فاشن ش.م.م 

 RR208580434LB 211777 .م.مشركة ب ر للبناء والمقاوالت ش

 M.A TRADING 216051 RR208580615LBشركة   

 RR208580893LB 222202 شركة ستار فاشن ش.م.م

 RR208601837LB 237341 الشركة اللبنانية العربية االوروبية ش.م.م

 RR209770616LB 265374 جاللكو للهندسة والمقاوالت

 RR209770704LB 308509 شركة شوسه االنشائية ش.م.م

 RR209773135LB 310713 ثائر ابراهيم بيضون

 RR209773144LB 310922 فؤاد عباس مظلوم

PROPER ENG ( ميشال كبريال حاج ) 313689 RR209773263LB 

 H2 eau 314484 RR209773440LBانترناشونال ترايدنغ اند انفستمانت  

 RR209774184LB 391356 دورا طنوس اسكندر

 L SAL 392877 RR209774153LBل ش.م.ل شركة أ

 RR209774105LB 407521 شركة س.ف.أ  ش.م.م

 RR209776494LB 492259 شركة رمزي البساط وشركاه

 RR209769768LB 576853 شركة عون اخوان للهندسة والمقاوالت

 RR209769839LB 813595 فود كونكشن ش.م.م

 RR209769860LB 911839 فيليب نجم ماربل كومباني ش.م.م

 RR209769913LB 985620 شركة توكل التجارية

 RR209771347LB 999351 بولس جرجس القصيفي

 RR208581528LB 1285080 شركة الياس ابو حيدر وشركاه

 RR209770165LB 1343005 الشركة اللبنانية لفرم وتوضيب الورق ش م م

 RR209770253LB 1382428 شركة شاعر للمعادن

 RR208597885LB 1750125 سالم نقوال سرور

 RR209772957LB 1759175 هاي اند سنتر

 RR209768334LB 1906741 امباكت فيتنس ش م م

DAINIE 1917113 فهمي داود جرجس RR208582276LB 

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  العامة مديرية المالية
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR208582333LB 1925071 وان او وان ش م  م

 RR209771378LB 1949241 شركة رويال وود

 RR208582537LB 1972545 اكسيسورس ش.م.مريستورانت كلوب 

 RR208582713LB 1980794 شركة النور ميديكال مهدي حسيني  ميالني وشريكه

 RR208581766LB 2232019 شركة غلم اند مور ش م م

 RR208582965LB 2268754 بيبر رستو كلوب ش م م

A.T.Trading(نجيب الحداد غاندي) 2383050 RR208583342LB 

 RR208583625LB 2411506 رج عبد القادراحمد ف

 RR208583634LB 2413314 خالد الكردي ومحمد عمر قراقيرة وشركاهم-شركة العربية للمواد الخام

 RR208583665LB 2416696 شركة الرشيد لالستثمار ش.م.م.

S.D.P. LIPEX INTERNATIONAL SARL 2459535 RR208584609LB 

 RR208585238LB 2482144 ش.م.م.شركة بيزيك بلدينغ منجمنت 

misha construction s.a.r.l 2486730 RR209769520LB 

 RR208585533LB 2505320 فرييمز ش م ل

 RR208585618LB 2512066 شركة استيراد ش م م

gedeon for trading(نعيم جدعون) 2553081 RR208585961LB 

 RR209777367LB 2612207 حسين علي عالم وشركاه (توصية بسيطة)

 Green Powers 2622831 RR209771435LBغرين باورز 

 RR209777574LB 2653238 شركة وهبي لالخشاب ش.م.م.

M.G GROUP S.A.R.L 2698068 RR209777716LB 

GLOBAL LINE 2752388 RR209773507LB 

 RR209763884LB 2774549 فريد محمد خير البريدي

 RR209773201LB 2774549 فريد محمد خير البريدي

 RR209778115LB 2922756 ابراهيم عبد الكريم ابراهيم

 RR209778155LB 2971922 استهالكية البرج المتحدة ش م ل

 T$J SOFTWARES 2990988 منى السرغاني وشركاؤها RR209778172LB 

  


