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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

 RR208598554LB 942 شركة ادلياكو ش.م.م

 RR209775896LB 8168 شركة بزنس انفستمنت غروب ش.م.م

 RR209776755LB 9731 مارتون تكنولوجيز ش م م

 RR209776653LB 10337 كولوريس ش.م.م

 RR209775247LB 11032 شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

 RR208604524LB 17839 مؤسسة مالك فهد

 RR208604541LB 19679 نزيه ميشال شاول الحايك

 RR208604569LB 21161 فاسكو (اوسبيان)

 RR207396895LB 21666 مؤسسة بيار ياغي للتعهدات والتجارة

 RR208604572LB 23864 انور شحادة

 RR208602421LB 29271 مؤسسة جان دميان

 RR208604626LB 29672 مؤسسة صعب التجارية

 RR208604776LB 36845 محطة محروقات (عادل حسين زين الدين)

 RR208604820LB 41510 المان دور

 RR208604921LB 46033 جرجي جبران باسيل

 RR208584745LB 81867 معامل الشرق

 RR209770267LB 88373 (نبيه اسعد حيدر) C.E.Cوسنتر شويفات الكتر

 RR208587477LB 96284 شركة كوالس لبنان ش.م.ل

 RR208586675LB 169158 صانيا مارون يونس

 RR208586573LB 178269 طعان عبد الله موسى

 RR209778583LB 203161 شركة لمع التجارية ش.م.م

 TABACO 259107 RR209767719LBتاباكو 

 RR208602055LB 259196 ج . ك . يونيفرسال كلوتينك

 RR208597956LB 269139 ورثة هاني داود برشان

 RR209770633LB 273404 اندستريكو للهندسة والتجارة/توفيق سلمان دالل

 RR209774839LB 296855 سونيا فايز ابو شعيا

 RR209770681LB 297032 شركة غرافيكو ش. م .م

 RR209774547LB 308509 شركة شوسه االنشائية ش.م.م

 RR209773833LB 349044 شركة االرز للنسيج

 RR209773997LB 452863 الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.ل

 RR209773113LB 476122 بي.اف.سي. ماركت

 RR209776463LB 497650 اكسبرت ش م م

 RR209776392LB 507199 ال هولدنغ ش.م.لشركة فيدليتي كوربوريشن انترناشيون

 RR209776273LB 549471 محمد ابراهيم البغدادي

 RR209776256LB 553721 شركة االتحاد التجاري ش.م.م
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 RR209775159LB 582514 مؤسسة المحمود التجارية

 RR209774975LB 606444 مؤسسة امباكت بروموشيونال سيرفيسز اي.بي.اس

 RR208597505LB 1309542 ان دي ار ش.م.ل

 RR208597324LB 1361561 تي. سي. ال. للمنظفات الصناعية ش.م.م

 RR208597134LB 1380748 بريستيج اوتو ترايد ش.م.م

sourire s.a.l 1500821 سورير ش.م.ل RR208590547LB 

 RR208590502LB 1510836 كاي اند ار انترتمنت ش.م.م

 RR208590207LB 1563308 .هوسبيتاليتي منجمنت غروب ش.م.م

 RR208590238LB 1642258 مؤسسة رامي لتجارة السيارات(حسين توفيق فرحات)

 BABY TIME 1674723 RR209768263LBبايبي تايم 

 RR209769184LB 1917437 شركة جادكو للتجارة العامة ش.م.م.

MANDALA 1993522 .ش.م.م RR208582877LB 

CAZA - ORO 2046839 RR208592463LB 

 RR208590958LB 2087294 للتجارة والتعهدات ش.م.م A.M.Hشركة 

 RR208590992LB 2093781 شركة نويز ش م م

 RR208591128LB 2142235 شركة كوتريد كومبني ش.م.م

 RR208591162LB 2148453 شركة دكاش فوود الين ش م م

 RR208590652LB 2209597 طوني جان كسرواني ( تري ك موتورز)

 RR209767489LB 2217165 مؤسسة ابراهيم احمد عبدالله

 RR208590825LB 2223345 شركة س.أ.س  ش.م.م.

 RR209767501LB 2227569 جورج وليد يونس بو يونس

 RR209777282LB 2595669 احمد محي

 royal trading 2637248 RR209777486LBرويل ترايدنغ 

 RR209773612LB 2749057 بروفايل تك ش.م.م

  


