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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

 RR198358305LB 423 وايت المنيوم لصناعة وتجارة االلمنيوم والتجارة العامة ش.م.م

 RR198358336LB 814 شركة اتكو ش.م.ل

 RR198354419LB 27997 نور للتجارة والتعهدات

 RR198360119LB 75615 شركة محمود يونس وشركاه

 RR198356763LB 100921 اوروبا والشرق االوسط للطباعة والتجارة

 RR193158151LB 105012 شركة االتحاد للتجارة والصناعة

 RR198352188LB 184437 ش.م.ل -باين سنتر 

 RR198355017LB 222709 معمل لصب االحجار -يوسف صليبا 

 RR198355737LB 245276 فواز الحلبي

 RR198355768LB 245872 مؤسسة حسين طالب بعلبكي

 RR198355935LB 251631 برج مارديروس جامبوليان

 S&C-liban sarl 253190 RR198356057LBاللبنانية للمراقبة ش.م.م.

 RR198356088LB 253450 شركة فرج هللا للتجارة ش.م.ل

 RR198356128LB 255723 موسى نايف ضيا

 RR198356176LB 256210 معامل كلير

 RR198361644LB 256389 مؤسسة هاني حيدر التجارية

 RR198356318LB 295496 غازي فايز الطحش

 RR198356953LB 304331 مالك محمد العيسى

 RR198356975LB 305399 شركة دار المهندسين للتصميم واالستشارات ش.م.م

 RR198356998LB 305504 يممحمد احمد يحي كر

EURO STOCKS 306361 RR198358150LB 

 DIGITAL TECHNOLOGY S.A.R.L 310711 RR198357070LBديجيتال تكنولوجي ش.م.م 

 RR198357106LB 310922 فؤاد عباس مظلوم

 RR198357211LB 315260 جورج خليل راجي

 RR198357335LB 370294 انتغرا للنشر والتسويق ش.م.ل

 RR198357401LB 394862 حسين شعالن شمص

 RR198357429LB 400219 الياس جورج بدور

 RR198357432LB 410823 ابراهيم ذوقان ابو عياش

 RR198357605LB 538174 رشاد اسعد نجيم

 RR198357636LB 544916 سمير الكالس الحلبي

 RR198357769LB 565924 علي داوود الصوص

 RR198357772LB 569289 بالل يوسف عنتر

 RR198357786LB 569298 علي محي الدين بوجي
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 RR198357914LB 583202 مصطفى ناجي عيتاني وشريكه-لوسانتيه 

 RR198357928LB 587078 باسم صالح تركية

 RR198357976LB 590242 توصية بسيطة - شركة ارجنتو 

 RR198357980LB 616349 أحمد خالد المصول

 RR198358044LB 622175 مكارممؤسسة انور حمود 

 RR198358469LB 661555 مصطفى محمد درويش

 RR198358543LB 679477 (انطوان ريمون الفغالي) PROTOOLSبروتولز 

 RR198358614LB 693798 مؤسسة الصداقة الزراعية التجارية

 RR198358693LB 725685 جورج انطوان نخول

 RR198358702LB 730864 جورج ملحم نجم

 RR198358821LB 781018 ليماكس للتمويل والتجارة (اسعد نمر قانصو)

 RR198358835LB 783776 شركة ستار غايت ش.م.م

 RR198358971LB 807602 مخايل ضاهر للتجارة

 RR198358985LB 808823 خاجيك ساموئيل قرة كوزيان (ورثة)

 RR198359053LB 830343 مؤسسة رامية التجارية(لصاحبها سعيد امين صالح)

 RR198359172LB 889554 (بي.ام.سي) ش.م.م B.M.Cشركة 

 RR198359190LB 895040 عباس محمود منصور

 RR198359265LB 934904 جمعة حسين المحمد

 RR198359288LB 941618 عبد القدوس مصطفى برادعي

 RR198359291LB 944595 مؤسسة التطور(لصاحبها عبد موسى فران)

 RR198359813LB 969614 ال سايفتي ترايدينغ ش.م.مانترناسيون

 XENON S.A.R.L 1015381 RR198360241LBكزنون ش.م.م. 

 RR198360312LB 1028621 شركة ابي رعد غروب

 RR198360476LB 1082225 راشد اسماعيل العجمي

 RR193156725LB 1101613 موسى ادوار سالمة

 RR198342234LB 1151122 ناشيونال شوبينغ سنتر

 RR198356595LB 1371114 مؤسسة هبه لالدوات الكهربائية والمنزلية

 RR198351911LB 1380407 جي.آر.الين وود ش.م.م.

PREMIERE  1420893 للتجارة العامة RR198352611LB 

 RR198352276LB 1526978 الشركة الحديثة للطرق و البناء و التجارة ش.م.م

 RR198359376LB 1733362 هاي كريت ش.م.م

 RR198354688LB 1795899 برايم برينتنغ برس ش.م.م.

ADRIATIK GROUP S A R L 2002914 RR198354895LB 

 RR198361335LB 2099944 لينا للتجارة (ساير علي غصن)

 RR198360900LB 2151325 عبد الهادي اخوان سحر المجذوب عبد الهادي وشركاؤها

RAYAN PAC (حسن ناصر) 2215087 RR198360122LB 

TECHNOLOGY GROUP 2217055 RR198360017LB 

 RR198361349LB 2247958 تاسكرز(ابراهيم اسماعيل رضا)-مالتي

 RR198361613LB 2257009 ا.ج.اس.

 RR198363248LB 2289086 سيلفر كوينز ش م م

 RR198364226LB 2384499 اي بي جي تي ش م ل

 RR198343946LB 2497556 ) ش.م.م7تايبل سفن (

 RR198364985LB 2517614 محمد خير أحمد عراجي وشركاه -شركة النسر للغاز 

 RR198360286LB 2630965 صالح عبدهللا سليم

 RR198359570LB 2655400 عز الدين للخدمات السياحية

 RR198365456LB 2692014 يامن للتجارة و المقاوالت العامة(يامن عزات ابو الحسن)

 RR198361255LB 2695235 وفيق ابو الحسن راني

 RR198344685LB 2747769 احمد محمود النابلسي
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 RR198344677LB 2747770 غسان احمد النابلسي

 RR198364433LB 2749057 بروفايل تك ش.م.م

 RR198354691LB 2780651 العاصي رويال فود التجارية ش م ل

EFS FACILIIES SERVICES LEBANON SARL 2783516 RR198364331LB 

 RR198361729LB 2833002 اكسبرتل غروب ش.م.م

 RR198361009LB 2853346 بريم هلث ليبانون ش.م.م.

 RR198355269LB 2941018 فورتكس مودرن سبالي ش.م.م.

 RR198361595LB 2980690 سميرا خليل سغبيني

 RR198358203LB 3052281 نصار للتجارة والصناعة العامة والمقاوالت(ش.م.م)

EXODEC SARL 3061376 RR198358251LB 

HOTELS AND BED S.A.L 3065709 RR198365062LB 

Metal World 3128801 RR198362993LB 

 RR198350434LB 3183036 دانيال

 RR198349745LB 3206354 اللبنانية الكبرى للتوزيع ش م م

 RR198350730LB 3279461 مؤسسة يوسف سوسان التجارية الصناعية

 RR198358177LB 3306192 كومبوست بلدي ش.م.ل

 RR198350814LB 3306940 للتجارة العامة ش.م.م ASSACOشركة 

 RR198350598LB 3371136 احمد حسن غملوش

 RR198350615LB 3375822 تكنولجكس ش م م

  


