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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

 RR184088585LB 1705 شركة زنوبيا

 RR184088846LB 2538 شركة كوديمكو ش.م.م

 RR184087616LB 13368 شركة اوتو ارتين بوشكيان ش.م.م

 RR184088917LB 14586 محالت امين الغزاوي

 RR184091142LB 16161 مؤسسة حسن عباس التجارية

 RR184091195LB 22420 ديران وارطوار هارمانديان

 RR184089016LB 33053 االن سركيس فارس

 RR184091068LB 36413 صيدلية العناية )لميا الفوال(

 RR184087205LB 43259 محطة محروقات سائلة وزيوت

 RR184089149LB 55641 صيدلية رلى

 RR184089245LB 70814 دار ومكتبة الهالل

 RR184089311LB 84443 شركة اتيكا

 RR184089387LB 102911 مؤسسة فارس

 RR184089400LB 114969 ورثة ميالد فارس زكريا

 RR184089529LB 162677 دلكو لاللمنيوم والحديد والزجاج انترناسيونال

RACHELLE 163502 RR184086519LB 

 RR184089532LB 166165 جوزف عساف بشعالني

 RR184089585LB 175802 صيدلية متيرك

 RR184089594LB 175995 سامو للتجارة والتعهدات العامة -سموال زيرون كزبران 

 RR184089625LB 181165 زهوي ترايدنغ اند سرفيسس

 RR184089651LB 182195 محالت حركة التجارية )هشام محمد عبد الباقي حركة (

 RR184089665LB 189107 جورج افرام نصر هللا

 RR184089705LB 196886 علي احمد احمد

 RR184088554LB 216582 مجموعة موزار العالمية ش.م.م

 RR184088608LB 220459 مؤسسة انطوان عبدو خليل

 LA SIRENE 233196 RR184084359LBالسيرين  

 RR184086258LB 241044 ة لالقمشة شركة توصية بسيطةالتجاري ZANزكريا الحلبي وشركاه 

 S&C-liban sarl 253190 RR184090460LBاللبنانية للمراقبة ش.م.م.

 RR184090473LB 253261 نقليات مارون مطر ) مارون عبد هللا مطر (

 RR184090487LB 255875 عمر رضوان هرموش

 RR184087275LB 272198 جرجس يعقوب ابو رستم

C J AUTO  285305 لصاحبها جيمي الياس الصباغ RR184087430LB 

 RR184090632LB 294390 عبد اللطيف محمد حسن الشمعه
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 RR184087386LB 296587 مروان ادمون حاتم

 RR184090717LB 310922 فؤاد عباس مظلوم

 RR184090748LB 314135 محمد يوسف حرب

 RR184090080LB 576931 فاطمة قاسم خليفة

 RR184090093LB 580036 دستني ترافل

 RR184090235LB 656975 وان -مؤسسة تراكتور

DESIGNER OUTLET S.A.R.L 721614 RR184091814LB 

 RR184087412LB 767900 علي محمود عودة

 RR184087602LB 789100 سلمان موتورز ش.م.م

 RR184090898LB 883552 ميالد شفيق المسعد 

 RR184090907LB 887112 ذية ش.م.مشركة الناهد للتغ

 RR184087457LB 1018492 ابراهيم علي ترشيشي

 RR184360493LB 1044795 نبيل محمد فاروق زويا -مؤسسة نبيل زويا للتجارة العامة 

 RR184084328LB 1062729 نجيب دياب منذر معلوف

 RR184360445LB 1183902 عبد الرحمن محمد الحنون-الحنون للتجارة العامة 

 RR184360405LB 1204741 مؤسسة حسام قاسم ديب

 RR184360391LB 1215133 بي اند بي كونتراكتينغ انجينييرز )باسل طوني بعقليني(

 RR184360799LB 1246650 علي محمد دبوس

 RR184360785LB 1254561 جان يوسف كريدي

 RR184360737LB 1344064 نورث كلين اند باركنغ سرفيسز ش.م.م

 RR184360618LB 1475699 عرقجي اخوان

 RR184086289LB 1488938 راساش ش.م.ل

 RR184360343LB 1500831 شركة جونيبر ش.م.م

 RR184088174LB 1684530 سمارت ستار للتجارة العامة  سيف الدين خضر وشركاه

 RR184087465LB 1819384 فرسان العرب للتجارة والخدمات العامة

 RR184088015LB 1849076 ارة)كمال طالل النابلسي(النابلسي للتج

 RR184087125LB 2065888 بروالين ش.م.م.

 RR184087443LB 2105528 رضا عبد األمير دهيني -دهيني للتجارة العامة 

 RR184088280LB 2168654 حمزي  فرحات

 RR184088157LB 2231916 الترمار-عبد النور بتروليوم 

 RR184088333LB 2473617 تالل كفرذبيانجمعية مالكي مساكن 

 RR184086329LB 2534146 سويت شوغار ش.م.م

 RR184085867LB 2566410 نبيل سارج يوسف الزرقا

 RR184084977LB 2743473 فورورد ش.م.م

 RR184085765LB 2747769 احمد محمود النابلسي

SARA MELKI COUTURE S.A.R.L 2754096 RR184086831LB 

 RR184087505LB 2759877 كراون مايكرو ش.م.مشركة 

 RR184087562LB 2893124 جناح وفيق سعيد

 RR184087559LB 2896130 وهيب فارس سعيد

 RR184087085LB 2983014 حسني محمد عساف

 RR184086227LB 3048321 عماد مصطفى الدندشلي

 RR184085782LB 3364112 برجوهي بوزانت كيليكيان

 


