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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 مة المضافة, القي

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  يتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:علماً أنه س ,المراجعة المشار إليها أعاله

   
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR192289270LB 2138 شركة كلينرجي ش.م.م

 RR192289306LB 6100 الشركة اللبنانية للمواصالت ش.م.ل.

 RR192289703LB 7133 شركة سعرتي للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR192289310LB 7924 لشركة المتحدة للمقاوالت واالستشارات ش.م.ما

 RR192289385LB 11799 شركة مصري واعور للهندسة والمقاوالت

 RR192289399LB 12460 شركة نبتون للملح ش.م.ل

 RR192288739LB 27507 علي عبد الجليل حيدر

 RR192289456LB 61434 محمود عبد القادر قبطان

 RR192288813LB 61997 الشامي بولس انيس

 RR192288892LB 72480 مؤسسة عدنان قطايا للتجارة العامة

 RR192289028LB 82250 شركة ابناء مجيد عزاقير التجارية

 RR192289782LB 82305 نجا للتجارة لصاحبه توفيق سعيد نجا

 RR192289734LB 117083 سيديكو ش.م.م - الشركة الدولية للتجارة 

 RR192289907LB 152992 احمد الرشيدي محمود

 RR192287835LB 170442 شركة سويدان لالستشارات والدراسات الهندسية

 RR192289116LB 215646 ماجد حسين منذر (مجيدكو)

 RR192290043LB 219278 شركة لؤي ورشاد المشرفية

 RR192290057LB 219668 شركة بناء لبنان ش.م.م

 RR192289836LB 231401 مسعود كحاله

 RR192290131LB 242128 طالل حسين خضر المصري

 RR192290295LB 303894 جورج عطاهللا بلوط

 RR192290318LB 307283 عبدالرحمن  احمد سليمان

 RR192290406LB 489604 رافي سركيس اويديسيان

 RR192290511LB 738274 شركة اي اند زد مطعم كيف ش.م.م

 RR192288402LB 824915 حسن محمد قصيباني

 RR192288654LB 1057231 إيلي نبيل يونس

 RR192290689LB 1075236 وسام الياس ابي خليل

 RR192289249LB 1104071 رضوان علي قرعوني

 RR192290732LB 1187149 سودير- شركة التوزيع  والتمثيل التجاري ش.م.م 

 RR192289204LB 1245088 حسام الدين الدنا

SEDNA S.A.R.L- Security and Telecom 1266051 RR192289031LB 

 RR192290865LB 1342826 اطلس القارات للمقاوالت ش.م.م

 RR192287588LB 1348182 احمد علي عزالدين
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 RR192289133LB 1473164 محل فاروق سالمي

 RR192289646LB 1937049 شركة اية ميديا ش م م

Pixelinvention 2011284 RR192288708LB 

 RR192288464LB 2017256 شركة الود ان كلير ش.م.م

 RR192288481LB 2037422 (غسان انطوان يعقوب)EDCARادكار 

STP TRADING S A R L 2038390 RR192289632LB 

 RR192289059LB 2099831 محمد محمود المصري

 RR192288495LB 2102931 شركة فورمز استشاريين ش م م

 RR192288455LB 2168900 مانجمنت (سي.جي.ام.) ش.م.لكازا جيوفاني 

tech sport(جوني سليمان غانم) 2376799 RR192288787LB 

 G B sarl 2395059 RR192290936LBجي بي ش م م 

MOBIPRO - 2397584 توصية بسيطة RR192288858LB 

 RR192289093LB 2411479 بكر للتجارة (سعاد غسان قبطان)

 RR192289045LB 2455769 لتجارة العامة (علي خليل حمدان)اول ل-بونيتا 

 RR192288521LB 2459200 افر شاين ش م م

 RR192290600LB 2486084 شركة لويال مانجمنت غروب ش م ل

 RR192288773LB 2505381 زين العابدين لالغذية والمأكوالت الجاهزة ش.م.م.

 RR192288190LB 2518097 يوسف الياس بو كرم

 RR192289014LB 2566971 محل حيرام للتجارة

 RR192288124LB 2619039 محمود عبداللطيف لطيفي

 RR192288889LB 2740100 ذا وير هاوس ش.م.م

 RR192288760LB 2743442 شركة مهدي عواد وشركاه - شركة عواد ترايدينغ

 RR192288742LB 2965920 شركة مطاعم العماد ش.م.م. (العماد كافيه، سناك، مطعم)

 RR192290587LB 2978341 شركة غولد نارا  ش.م.م

 RR192288186LB 3101004 كفرحباب غايت بالزا ش. م. ل

COLLECTION FINE CARS 3209850 RR192285105LB 

ADAM new 3223806 RR192288929LB 

2Fast 2Ship 3233769 RR192284255LB 

 RR192286945LB 3242726 هاسكو _حسن جمال حرب وشريكه_توصية بسيطة

 Nutrium S.A.R.L 3245384 RR192286273LBنوتريوم ش.م.م. 

BIOFARM- 3248410 بيوفارم عمر كالس وشركاه RR192286392LB 

EBRA General Trading 3253765 RR192287954LB 

 RR184419667LB 3268337 بست باص ترانسبورت ش.م.م

 RR192288570LB 3268760 الدجى للتجارة العامة ش.م.م

 RR192288795LB 3318814 روبيكس

 RR192286168LB 3327984 شركة دي ترايد للتجارة العامة ش.م.م.

Jaber Reen life 3333275 RR192286976LB 

 RR192288725LB 3345910 كابية لوجيستيكس ش.م.م

 RR192280205LB 3415355 كريستين ديفيد مشاقه

 RR192287968LB 3416110 جوزف جورج خشي

 RR192288915LB 3435170 عبدهللا درويش
  


