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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
  

دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    
المضافة,  مديرية الضريبة على القيمةفي  التحصيلدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما

بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل 
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها  ثالثين يوما

  م نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه سيت ,أعاله
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR209771758LB 2322 مكتب الدراسات التقنية والتنفيذ والتنسيق "بيتك"

 RR208599047LB 3541 شركة ابناء الياس الخوري ش.م.ل

 RR209775295LB 6825 والصناعةشركة كويك سرفيس للزراعة والتجارة 

 RR209775865LB 8279 شركة سيراميكا للشرق االوسط ش.م.م

 RR208599299LB 57985 مود بريميير

 RR208599679LB 67770 شركة اسكندريان اخوان

 RR208584348LB 77456 شركة كريديه دو لوفان ش.م.ل

 RR209771228LB 110281 شركة غرانيت الند ش.م.م

 RR209770372LB 180931 السويدية اللبنانية للسكاكر والحلويات ش.م.ل الشركة

 RR208589107LB 190343 ذي ريبرو هاوس ش.م.ل

 RR209770430LB 195060 اولتا للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR209767665LB 197685 باليدكس ش.م.م

 RR209770443LB 202300 شركة جبل لبنان للسياحة والسفر ش.م.م

 RR209770514LB 230933 /بيار شفيق الفغالي  FEGHALI TELICOMلي تيليكوم فغا

 RR209774808LB 297186 شركة كومبيوتر الشرق ش.م.م

 RR209774683LB 302187 شركة المحاسن للتجارة

 RR209774710LB 303339 يوسف احمد حفار

 RR209774618LB 304109 تراكس روود (رياض علي رضا)

 RR209774578LB 306399 كار ش.م.مفيرست ليدر 

 AUDIO LINK PLUS S.A.L 312333 RR209774388LBاوديو لينك بالس ش.م.ل 

MWF 313952 .شرف الدين ش.م.م RR209773250LB 

 RR209773705LB 316071 جرجي نقوال زغيب واخوانه

 RR209773864LB 336561 فري واي ش م م

 RR209773855LB 343657 شادي محمد ديب

 RR209773847LB 344518 خلدون علي االخرس

 RR209773780LB 355271 نسيب فارس القاضي

 RR209774238LB 378693 ابار بتروليوم ش.م.م

 RR209774167LB 392625 الشركة العربية المتحدة ش.م.م

 RR209770797LB 476122 بي.اف.سي. ماركت

 RR209776389LB 508714 شركة محمد بكار التجارية وشركاه

 RR209776185LB 630780 مؤسسة عماد سعد الدين نحلوس للصناعة و التجارة

 RR208593883LB 935568 شركة الندى لتجارة مواد البناء ش.م.ل

I LINK inc 1306215 ش.م.ل RR209772784LB 

 RR209770151LB 1327455 مايز سوليوشن ش.م.م

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR209769670LB 1394281 صية بسيطةشركة تو -شركة األمين لجميع انواع المعادن

 RR209772869LB 1461268 شركة فاب ش.م.ل

ALAMEH DST CO SARL 1696088 RR209768997LB 

EXPERT COMPUTER SARL 1708730 RR208589800LB 

 RR209769034LB 1750125 سالم نقوال سرور

 RR208593225LB 1770884 شركة كنبايه ش.م.ل

 RR209769140LB 1877851 يات والتعهدات ش.م.م.الشركة العامة للنقل

 RR209773025LB 1975388 فيوال اند كو ش.م.ل

 RR209769312LB 2011562 أي أس أم غروب أول سيرفيسز  أند مينتننس ش.م.م.

 RR208592361LB 2029932 بروباغاندا اونو ش.م.م

 RR208591468LB 2173429 سمر حنوف

 RR209769502LB 2484740 فرحات)مركز سالي التجاري(رابحة 

 RR209771418LB 2495265 اساما احمد سيف

 RR209767775LB 2586197 فايز حسن عباس

AMARESSENCE PARIS S.A.R.L 2618205 RR209769581LB 

 RR209771449LB 2645902 البنيان كونستركشن ش.م.م.

 RR209762416LB 2646627 شركة سوليا ش.م.ل 

 RR209773569LB 2744659 ش م مشركة السبعين 

 RR209773586LB 2747769 احمد محمود النابلسي

 RR209773538LB 2752279 فرح -أ

 RR209773498LB 2752300 ف.فرح

 RR209773382LB 2758993 منشورات الفجر-دار الرافدين 

 RR209777870LB 2774064 شوت برودكشن ش.م.ل

 RR209773189LB 2796977 شركة انترمار توصية بسيطة

 RR209778186LB 3016907 شركة ايوب غروب ش.م.م

 RR209771483LB 3401325 فادي عبدالكريم حسن

  


