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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

 RR135794388LB 942 شركة ادلياكو ش.م.م

 RR144570746LB 1915 شركة ادارات مانجمانت ش.م.ل

 RR144569028LB 2515 االتحاد الصناعي والتجاري (اونيكو) ش.م.ل

 RR139279059LB 6423 ركة احمد رمضان عيتاني واوالده ش.م.مش

 RR144570542LB 7130 غراي ماكنزي ريتايل لبنان ش.م.ل

 RR144567795LB 9070 شركة روبان ش.م.م

 RR144570556LB 9109 الشركة اللبنانية النماء العقارات "سوليبريم" ش.م.ل

 RR144571199LB 10555 شركة "ميغا" موتور كومباني ش.م.م

 RR006616216LB 11032 شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

 RR144574059LB 11070 سرتيد ليبانون

 RR139279734LB 11582 شركة فدا زلوم ش.م.م

 SLIR 12447 RR144569147LBالشركة اللبنانية للصناعات المجمعة ش.م.م  

 RR135787047LB 13137 بلقيس ش.م.ل

 RR142800923LB 13290 مشركة غزة للمقاوالت ش.م.

 RR142803598LB 13354 ليفيل ناين ش.م.م

 RR144574456LB 17026 مؤسسة مناع

AKRA CONCEPT17123 RR135784054LB 

 RR135787081LB 24527 ھادي انطون صايغ (اوبتيكوس)

 RR135798314LB 24527 ھادي انطون صايغ (اوبتيكوس)

 RR142805470LB 25092 فؤاد شحاده الجلغا

 RR142800937LB 27167 مؤسسة روبير عادل اسد خليل

 RR135786355LB 27686 عميل جمركي مرخص-انطوان سمعان العاقوري

 RR135797115LB 28964 مؤسسة وديع داالتي

 RR140913658LB 28964 مؤسسة وديع داالتي

 RR144568328LB 31378 عبد السالم عمر الشامي

  
  الجمھورية اللبنانية

  ليةوزارة الما
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR140920415LB 33731 السيارات المستعملة رامز الشعار لتسجيل وبيع

 RR144571273LB 35668 تايل ماسترز

 RR135798331LB 36124 جرجس الكركي

 RR142803607LB 36885 مؤسسة صالح الدين مسالخي

 RR135788904LB 38634 يوسف عباس مرعي

 RR144573362LB 40243 اجيكو ش.م.م

 RR135798345LB 41132 ايلي اميل شمعون

 RR142805903LB 41437 مؤسسة جباضو

 RR142807201LB 43177 محمود محمد شدياق

 RR144568977LB 43177 محمود محمد شدياق

 RR140910492LB 48844 محالت قاسم التجارية

 RR135784425LB 53154 مصطفى خالد البدوي

 RR135787152LB 54294 كاراج ليزا

 RR139279765LB 54294 كاراج ليزا

 RR140912003LB 54579 روجه ياغي للتكييف (روجه جورج ياغي)

 RR135784712LB 59020 كاف دي برنس

 TOP SERVICE 59802 RR135798464LBتوب سرفيس 

 RR140917779LB 59991 حكمات توفيق السكاف

 RR135798478LB 60129 مستودع لوازم طب االسنان

 RR135793189LB 60274 نوتريفارما ش.م.م

 RR135783748LB 62868 ؤسسة سمير خوري للتجارةم

 RR144574442LB 63243 مستودع ادوية الرضا

 RR135784845LB 63272 مؤسسة سليمان قاسم الحركة

 RR144574408LB 63470 محالت طانيوس دياب

 RR135783650LB 65205 قره بت زاوزاوجيان وولده

 RR144569014LB 66698 كولينغ تيم

 RR135794737LB 67141 عبد الخالق سليمان علي

 RR135784023LB 67708 معامل جورج توفيق ابو جودة ( نينكس)

 RR140910824LB 68415 شركة الياس وروجيه مراد -وديع مراد 

 RR140912048LB 68584 مؤسسة اشقر للتجارة والصناعة

 RR140920438LB 69773 كليبنك تريدينغ كومباني

 RR135798685LB 73066 ي حسن حجازيتريكوتا لصاحبھا عل

 RR140910197LB 75747 شركة جي سي ار حكيم اخوان

 RR135798742LB 77621 ال سي اش ھولدنغ ش.م.ل (ھولدنغ)

 RR135783062LB 78141 مؤسسة جورج ملكون

 ELLIS SPORTLAND78619 RR144566653LB ( الياس نصري القسيس) 

 RR140913406LB 79711 محطة عقل وبطرس باسيل

 RR144571137LB 79944 شركة اتش بي ترايدنغ

 RR142806360LB 79962 شركة لينيا ايطاليانا

 RR135798795LB 80354 مؤسسةاوداس لصاحبھا حسن عز الدين الزين

 RR135787308LB 81501 مؤسسة محسن فواز التجارية

 RR135798827LB 81501 مؤسسة محسن فواز التجارية

 RR135785046LB 81673 وين جرة جيان للتجارة والخدماتمؤسسة زا

 RR135787325LB 84105 ادكو -شركة دبس للتجارة والصناعة 

 RR144574368LB 87372 محطة بدوي فيومي بيع المحروقات

 RR135787360LB 87400 مؤسسة جنرال بوكس للتجارة  والصناعة

 RR142807325LB 87400 مؤسسة جنرال بوكس للتجارة  والصناعة
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 RR135787373LB 87570 ستراتجك تكنولوجي اند سرفيسز ش.م.م

 RR142807334LB 87570 ستراتجك تكنولوجي اند سرفيسز ش.م.م

 RR135783306LB 88895 سوبر بالست

 RR135792444LB 88974 امين علي الحركة ومحمد عبد هللا عبدو

 RR135784301LB 89424 مؤسسة ه. قصارجيان

 RR135787427LB 90399 بوازال لصاحبھا ھراتش ديكران زارزاوتجيان كاليري

 RR139279796LB 90399 كاليري بوازال لصاحبھا ھراتش ديكران زارزاوتجيان

 RR142807422LB 90399 كاليري بوازال لصاحبھا ھراتش ديكران زارزاوتجيان

  
  


