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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 يمة المضافة, الق

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

 RR144576806LB 1571102 المبرالند ش.م.م.
 RR144583299LB 1626940 انطوان القزي

 RR144590697LB 1637405 فاشن تيوسدي ش.م.م
 RR138271694LB 1643852 ويلز لتأجير السيارات
 RR142802399LB 2334840 محمود هالل الفياض
 RR139277588LB 2341095 ابراهيم سليم كريمه

 RR139277591LB 2352605 ش م ل -3-دردشات 
 RR139277628LB 2372630 ماربل سوليوشنز ش م ل

 RR135792081LB 2375164 الشركة الخلجية اللبنانية للمقاوالت ش م م
 RR135794357LB 2383942 يد فيوجن ش.م.مشركة ليكو 

 RR142802473LB 2390503 شركة البركة لمواد البناء ش م م
 RR139272081LB 2391369 شركة سوفت ليجر ش م م

 RR139272104LB 2394566 شركة مانجمانت الين ش م م
 RR135794365LB 2398737 ستورم ادفرتيسنغ اند ماركيتنغ ش م م

 RR135792095LB 2399730 يه ش.م.م.كل -شركة ميرا 
 RR135796389LB 2408381 نارد كولكتيف ش.م.م
 RR139272149LB 2408381 نارد كولكتيف ش.م.م
 RR135796392LB 2408390 كوكي جار ش.م.م
 RR139272152LB 2408390 كوكي جار ش.م.م
 RR139272183LB 2423527 ال كانتينا ش.م.ل

 RR139272237LB 2438075 البسام لتجارة المعدات الثقيلة
 RR144588441LB 2441216 نويل الحكيم

 RR144588282LB 2441229 ابراهيم مردم بك
 RR144588340LB 2441357 محمد ابو قاسم

 RR139272254LB 2444784 شركة الكترو ويرز ش م م
 RR139272268LB 2450545 كرم سور مير ش م م

  
  الجمھورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة



2 

 WOK N ROLL  2451814 RR135796450LB ش م م
 RR135796021LB 2456737 قاسم حجيج

 RR135796035LB 2456742 حسن محمد حجيج
 RR139272311LB 2464122 شركة المنيوم ماسترز ش.م.م

 RR146946787LB 2470260 سافيك للفالتر ش.م.م
 M M G MEDIA 2470335 RR135792118LBش م ل

 RR139272360LB 2485950 سبيرز ساين ش م م
 RR135796551LB 2486084 شركة لويال مانجمنت غروب ش م ل
 RR139272373LB 2486084 شركة لويال مانجمنت غروب ش م ل

 RR135796596LB 2500858 شركة لو مون فير ش م م
SMT 2501897 RR135796605LB 

 PAM  2507664 RR144571035LBش م  م
 RR146947371LB 2609392 او تي سي كو ش.م.م

 RR146947385LB 2624681 وينك اونالين سولوشنز (وينكوس) ش.م.م
 RR144575200LB 2875883 حداد موتورز

 RR144573138LB 2879318 هال عبد القادر ناصر البارودي
 RR144577112LB 2891288 سامر محمد العربي القدسي

 RR144576545LB 2893124 جناح وفيق سعيد
 RR144574592LB 2906271 حمد العربحسان م

 RR144577130LB 2948198 مصطفى عوني كروم
 RR144577174LB 3016591 جيرار جان طوروسيان

  


