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  إعالم تبليغ

  الموضوع: تبليغ
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

مديرية الضريبة على القيمة  في دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR211571579LB 13012 جبيلي للصناعات المعدنية (جيمكو) ش.م.م

 RR211595915LB 26292 جورج الهاشم

PARFUMERIE CONSTANTION 29514 RR211643810LB 

 RR211634897LB 35184 يالبير يوسف الخول

 RR211595354LB 61918 مؤسسة دار السلوى للطباعة والنشر والتوزيع

 RR211594328LB 87347 كلوزال ميدل ايست

 RR210509955LB 90689 بيوتكس

 RR211642655LB 93481 يوسف جويس المندلق

 RR211594455LB 100829 الشركة الدولية للتصميم والهندسة

 RR211644015LB 123617 ش.م.مشركة ساريكو 

 RR211636782LB 218385 شركة حكيّم بتروليوم ش.م.م.

 RR211599603LB 222699 اعالنات بيروت غروب لصاحبها حسين علي حمود

GLOBAL COSMETICS 229688 RR211599625LB 

 RR211636371LB 274260 كميل نقوال المعلولي

 RR211644090LB 495943 شركة رود لتأجير السيارات ش.م.م

 RR211594756LB 561494 رنى محمود المكوك

Aqua Molding 775830 .اكوا مولدنغ ش.م.م RR211640566LB 

 RR211595487LB 1308821 ادوكارت انترناشيونال ش.م.م

 RR211644069LB 1345366 مؤسسة فضل مصطفى الحايك للتجارة و النقل(فضل مصطفى الحايك)

 RR211597797LB 1379298 رجوديت حافظ بيطا

 RR211600071LB 1442610 ايزا ميدل ايست ش.م.ل (اوف شور)

 RR211600187LB 1779601 تكنو ش.م.ل اوف شور

 RR211572954LB 1849504 دار االثر للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م. مطبوعات األمين

 RR211595544LB 1989407 الضحى للتجارة العامة و التعهدات

 RR211597505LB 1996302 جالل نايف طالب

LEVANT -H-R SARL 2047461 RR211638797LB 

 RR211639109LB 2165834 مؤسسة التعمير لمواد البناء

TERKMANY FOR GENREAL TRADING 2240342 RR211595592LB 

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR211639174LB 

 RR211595155LB 2397603 شركة كالودز ش م م

TEXTILE CREATIONS 2397810 RR211597559LB 

 RR211642726LB 2514580 مؤسسة  يونس للتجارة والمقاوالت

 RR211597236LB 2530419 ديانا علي طحان

 RR211597240LB 2543646 الجهاد الحسن للتجارة العامة

 RR211597267LB 2570802 جواد محمد الحاج

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR211597275LB 2612641 العامة صالح وديع الفخري للتجارة

 RR211641853LB 2639194 فرند شيب كومباني ش.م..م

 RR211642006LB 2663285 تكني تولز ش.م.م

 RR211642023LB 2664844 كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR211597315LB 2666346 روجانى (توصية بسيطة)

 RR210519630LB 2716119 بالتينوم فانتشور ش.م..ل

 RR210519665LB 2720401 دورسل يونيتد ش.م.ل.

 RR210519714LB 2724517 روال عصام ضامن

 RR211642933LB 2728604 بلليني ش.م.ل

 RR211642955LB 2731473 توصية بسيطة)- كمال الدين برس (مازن كمال الدين وشريكه

 RR211643219LB 2773566 ميشالي للدواليب

 RR211597885LB 2783936 س للصناعات الكيماوية ش.م.مشركة فار

 RR211643324LB 2793193 ايادي للصناعات ش.م.م

 RR211643386LB 2796372 اسا تريدينغ ش.م.ل

 RR211643409LB 2812111 رزق موتورز

 RR211643430LB 2814300 شامي غروب ش.م.م

 RR211643457LB 2819078 شركة فود نايشن ش.م.م

NINO S TRADING 2946695 زينب شفيق السيد وشركاها RR211643593LB 

 RR211595629LB 2969695 فاروق صقر

 RR211595663LB 3007213 جاد هللا محمود ابو دياب

 RR211595677LB 3010354 محمد سامي محمد جميل دندن

 RR211642244LB 3098646 بترا

 RR211643987LB 3314981 شلهوب للتجارة العامه

I - YUNO LEBANON 3510123 ش م ل RR211642536LB 
  


