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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

 RR٢٠٩٨٠١٠٣٥LB ٥٦٩٨ شركة برودكت بروسيسينغ انترناشيونال ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٤٠١٨LB ٨١٣٧ شركة السي للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٤٩٣١LB ١١٠٣٢ شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٤١٤٤LB ١٢٦٩٥ الشركة الشمالية للمقاوالت ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٤٩٩٣LB ٢٩٦٧٢ مؤسسة صعب التجارية

 RR٢٠٨٦٠٧٠٣٥LB ٦١٦٢٠ شركة اسار للهندسة والمقاوالت

 RR٢٠٩٨١٣٠٩٥LB ١٨٠٣٦٤ سيتكس غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٠٧٥٥LB ٢٢٥٩٢٥ صيدلية مرعي

 RR٢٠٩٨٦٧٤٧٣LB ٣٠٩١٦٢ الكريم فهد عثمانشركة رياض محمد عبد العال وعبد 

 RR٢٠٩٨٠٤٤٨٧LB ٣٧٢٤٩٧ مؤسسة زياد البوارشي التجارية

 RR٢٠٩٨٠٤٧٨٢LB ٩٥٥٤٢٦ هشام محمد عبد الخالق

 RR٢٠٨٥٩٤٠١٩LB ٩٩١٠٣٣ جان فيليب طانيوس الشبير

 RR٢٠٩٨٠٥١٣٩LB ١٢٣٧٩٩٩ انور احمد االبراهيم

 RR٢٠٩٨٠٥٢٧٥LB ١٥٠٠٨٣١ شركة جونيبر ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٥٣٤٦LB ١٦٦٠٠٧٧ فيصل خليل الميس

 RR٢٠٩٨٠٥٣٧٧LB ١٦٦٩٧٨٩ شركة باستيس ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٨٦٢١LB ١٧٦٨٦٠١ كرياتينغ سبايس ش.م.م.

C.W.C. SAL ١٧٦٩٧٤٣ RR٢٠٩٨٦٩٦٣٣LB 

 RR٢٠٩٨١١٨٤٥LB ١٧٨٢٧٨٣ التي (البرت فريج باباسيان)

 RR٢٠٩٨٠٥٥١٩LB ١٨٠٦٠٤٦ معمل النسيم للصناعة والتجارة  العامة

 RR٢٠٩٨٦٩٥٧٦LB ١٨٣٢٠٥٤ شركة براند سل ش.م.ل

 RR٢٠٨٦٠٣٩٩١LB ٢٠٤٠٣٣٩ STAFFORD ASSOCIATESستافورد اسوسييتس ش م م  

NUTRIco FOODS S.A.R.L ٢١٣٢٣٦٧ RR٢٠٩٨١٢٤٦٦LB 

 RR٢٠٩٨٦٨٧٤٣LB ٢١٦٦٤٠٣ كارينا فود ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٨٧١٢LB ٢١٦٨٦٤٤ فيشاي ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٨٤٥١LB ٢٢٣٥٩٧٠ ايس ش.م.م.شركة م

 RR٢٠٨٥٨١٨١٠LB ٢٢٣٧٤٢٤ مؤسسة سعيد لبيب مسرة

 RR٢٠٨٥٨٣٢٥٤LB ٢٣٨٠٢٢٧ يوسف عبدهللا غصوب

 RR٢٠٩٨٦٦٠٧٥LB ٢٣٨٠٦٩٢ ماك ترايدنغ اند ماب كونتراكتنغ ش.م.م

 RR٢٠٨٥٨٣٤٤٤LB ٢٣٨٦٩١٦ جورج ميشال بهنام

 RR٢٠٩٨١٢٥٧١LB ٢٣٩٢٤٧٦ باري دي غو ش.م.م

 RR٢٠٩٨١٢٥٩٩LB ٢٤٤٣٧٦٦ شركة غالم ش م م

 RR٢٠٩٨٦٣٨٢٥LB ٢٥٠٢٦١٠ حبيب باور سولوشن ش.م.م

APPLE NORTH DIRECTION (A.N.D) S.A.R.L ٢٥٣٤٧٦٦ RR٢٠٩٨٦٣٦٧٥LB 

  الجمهورية اللبنانية
  ليةوزارة الما

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٩٨٠٦٤١٢LB ٢٥٦٩٤٣٦ آ تروا ش.م.ل

 RR٢٠٩٨١٢٧٢٧LB ٢٦٠٩٣٩٢ او تي سي كو ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٦٥٥٩LB ٢٦٦٥٨٨٠ وذر ش.م.م

 RR٢٠٩٨١٠٤٩٦LB ٢٧٧٦٩٩٣ مصطفى زكريا كنعان

 RR٢٠٩٨٦٧٠٤٥LB ٢٨٤٣٧٧٠ بالل اديب العبيد الخلف

 RR٢٠٩٨٦٧٠٨٠LB ٢٨٥٤٩٩٠ تي تو ترايدنغ ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٤٩١٦LB ٢٨٩٥١٥١ ليبانون ريد كونستراكشن كومباني ش م م

 RR٢٠٩٨٧٠٦٦٢LB ٢٩٠١٢٥٢ محمد احمد اسكندر

 RR٢٠٩٨٦٧١٣٣LB ٢٩٣٨١٠٠ كعدي المنيوم ش.م.م

THRESHOLD S.A.R.L ٢٩٤٢٠١٨ RR٢٠٩٨٠٦٧١٨LB 

 RR٢٠٩٨٧٧١١٣LB ٢٩٤٤٤٩٠ ليز انتريور آجور ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٦٧٨٤LB ٣٠١١٥٨٢ صادق جورج الجميل

 RR٢٠٩٨٧٠٥٥٧LB ٣٠١٦٥٩٣ بانكروب سباليز& سيرفيسز ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٧٢٢١LB ٣٠١٧٣٨٩ فاميلي بزنس غروب ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٦٩٨٢٣LB ٣٠٦٣١٣٧ تربرايز ش.م.مهارمنت ان

 RR٢٠٩٨٦٧٧٠٣LB ٣٠٨٧٧٦٤ شركة نورث فيكتوس ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٦٩٨٠٦LB ٣٠٩٣٦٢٧ كاندي كول ش.م.م.

ABS LIMITED S.A.R.L ٣٠٩٨٤٨٩ RR٢٠٩٨٧٤٣٥٥LB 

 RR٢٠٩٨٧٠٣٠٥LB ٣١٠٩٢٤٢ اي ام اي غروب ش.م.م

TIP TOP SARL ٣١١٠٧٦٧ RR٢٠٩٨٦٧٦٧٧LB 

ICT S.A.R.L ٣١٣٧١٢٧ RR٢٠٩٨٦٥٢٦٥LB 

 RR٢٠٩٨٧١٠٢٢LB ٣١٦٨٥٨٠ ميرنا قزحيا عاقوري

 RR٢٠٩٨٧١٠١٩LB ٣١٨٨٢١٦ بوسترز ش.م.ل.بالك اويل اوبراتيف سيستم تكنولوجيز اند انفايرومينتال ريكالميشن سيرفسيز

 RR٢٠٩٨٠٧٣٤٧LB ٣٢٠٧٥٤١ THE SAINTS S.A.R.Lشركة ذا سانت ش.م.م. 

PICADILLY TRADING LLC ٣٢٠٩٧٠٢ RR٢٠٩٨٧٠٩٧١LB 

C M F trading company sarl ٣٢٣٨٨٨٨ RR٢٠٩٨٦٦٦٣٧LB 

 RR٢٠٩٨٦٧٩٦٩LB ٣٢٦٠٥٣٢ شركة الخضر للتجارة العامة ش.م.م

Go . Pro .Motors SARL ٣٣١٤٤٣٣ RR٢٠٩٨٧٠٩٠٦LB 

 RR٢٠٩٨٦٦٧٨٧LB ٣٣١٥٣٠٤ اتش زي سكوير ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٧٣٩٩LB ٣٣٣٦٠٣٢ بيستروفيا ش م م

 RR٢٠٩٨٦٧٣٧١LB ٣٣٤٩٥١٣ شركة العلياء للتعهدات والتجارة-شركة محمد قمر الدين وشركاه

 RR٢٠٩٨٧٠٧٩٥LB ٣٤٦٩١٢٥ غادة سركيس المعلم

 RR٢٠٩٨٦٧٤١١LB ٣٤٧٣٤٣٢ طوني حنا فرنجية

 RR٢٠٩٨٦٧٤٠٨LB ٣٤٧٤٢٦٤ الرا حنا فرنجية

  


