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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 قيمة المضافة, ال

منهم خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  علمًا أنه ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR135794374LB 190 شركة البادية  ش.م.م
 RR142803425LB 228 شركة كيتين للتجارة ش.م.م

 RR142800747LB 1458 انترناشيونال غرافيك ارتس ش.م.م
 RR135786537LB 1529 انية لالستثمارات السياحية والتجارية ش.م.مالشركة اللبن

 RR135797438LB 1529 الشركة اللبنانية لالستثمارات السياحية والتجارية ش.م.م
 RR142803037LB 1617 شركة ملتيتك ش.م.م

 RR142803451LB 1678 شركة انسريان للتجارة والخدمات العامة (انسر ترافل)
 RR138273125LB 2020 انية للمطاعم الكبرى ش.م.لالشركة اللبن

 RR140926886LB 2020 الشركة اللبنانية للمطاعم الكبرى ش.م.ل
 RR135793039LB 2280 سال فاست ش.م.م

 RR142803479LB 2524 شركة جمال ومكايال نجار للتجارة العامة ش.م.م
 RR135794428LB 2542 شركة االخشاب ودكو ش.م.ل

 RR135788895LB 3391 ماء والتمويل ش.م.لشركة االن
 RR142803160LB 3517 ب وشركاهم ش.م.م 3شركة 

 RR142800733LB 3541 شركة ابناء الياس الخوري ش.م.ل
 RR135794476LB 3973 مؤسسة حبيب ماضي ش.م.م
 RR135797588LB 3973 مؤسسة حبيب ماضي ش.م.م

 RR142800795LB 4490 دحداح اوتوموبيل ش.م.ل - شركة بستاني 
 RR135797628LB 4701 ريسترز كومباني ش.م.م

 RR135785505LB 6099 شركة الكتروميكانيكل انتربرايز للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م
 RR142803505LB 6351 شركة دانة للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 RR140911422LB 7490 الشركة اللبنانية الفرنسية للسجاد ش.م.ل
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  وزارة المالية
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 RR142802955LB 8065 شركة بايونيك ش.م.م
 RR142800150LB 9223 شركة جبيل العقارية ش.م.ل

 RR135794621LB 9351 شركة تكنو وود ش.م.م
 RR142803540LB 9906 عادل عكاوي وشركاه ش.م.م -شركة تيلينورما 

 RR142800906LB 11802 شركة ماك ل ش.م.ل ( معوض للمقاوالت والبناء سابقا )
 RR140901915LB 12084 شركة فير فيلد ش.م.ل

 RR135792360LB 12685 شركة حاوي اخوان للمقاوالت والتجارة
 RR135784831LB 32533 انطوان غاريوس

 RR140914830LB 41208 مادونا فكتور ناهض
 RR135784638LB 80878 السكاربا

 RR142801005LB 97437 مجموعة القاضي الدولية مونديال مود ش.م.م
 RR135787617LB 111172 مؤسسة عصام للتجارة العامة
 RR135789856LB 111172 مؤسسة عصام للتجارة العامة
 RR140919443LB 111172 مؤسسة عصام للتجارة العامة

 CLADEX 180679 RR135784862LBمؤسسة كالدكس 
 RR142805259LB 186542 زونا اكسبورت

 RR142803315LB 214873 ش م م شركة العالمية للطباعة الحديثة
 RR142801331LB 231772 ال ميزون دو بواسون ش.م.م

 RR135797058LB 242398 محمد عصام عبد الغني البساط
 bark up services 269188 RR142805333LBسليم حنا الشدراوي 

 RR135792807LB 373597 ميشال نجيب معكرون
 RR135792824LB 569289 بالل يوسف عنتر

 ulec 571764 RR142806696LBالمجموعة اللبنانية االماراتية المتحدة للخدمات والتجارة 
 RR140907290LB 846637 العقارية ش.م.ل 1544شركة فردان 

 RR135784859LB 1098159 نايس برايس (احمد موسى طفيلي)
 RR142801795LB 1129491 تك ش.م.م- شركة آد

 RR140914724LB 1264159 حسين مصطفى قندقاشي
  
  


