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 إعالم تبليغ

 الموضوع: تبليغ
 

 

دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  -تدعو وزارة المالية  

لى القيمة مديرية الضريبة عفي  التدقيق الميدانيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, 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 

ً  ,المشار إليها أعاله  أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  علما

 

 رقم البريد المضمون رقم المكلف  اسم المكلف

SEDNA S.A.R.L- Security and Telecom 1266051 RR 169487280 LB 

 RR 169485880 LB 73618 مؤسسة ج. وأ. كلنك )ورثة جوزف شاهين كلنك(

 RR 169485893 LB 1954818 لمشتقات النفطية توصية بسيطةشركة حلو ومطر ل

 RR 169485933 LB 2075619 دايموندز كات ش.م.م

 DOUDOU CONFECTION 1815768 RR 169486015 LBشركة دودو كونفاكشن 

 RR 169486148 LB 2576559 مجموعة البلطجي للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

 RR 169486165 LB 1348182 احمد علي عز الدين

 RR 169486179 LB 2595736 لوكال فوود ش.م.ل

 RR 169486236 LB 1104071 رضوان علي قرعوني

 RR 169486240 LB 1642847 غلوبال ترايدينغ ليمتد اليبليتي كوربوريشن ش.م.م

 RR 169486253 LB 82250 شركة ابناء مجيد عزاقير التجارية

 RR 169486284 LB 824915 حسن محمد قصيباني

 RR 169486338 LB 2475282 بشارة جرجس بارود

 RR 169486474 LB 2744825 شركة هدكو غروب ش.م.م.

 RR 169486593 LB 3086034 طه ابراهيم عتال

 RR 169486620 LB 1390069 طالل مصطفى علي

 RR 169486647 LB 2099831 محمد محمود المصري

 RR 169486655 LB 2460249 حسين علي الحاج حسين

 RR 169486735 LB 168724 مؤسسة ابراهيم غدار للتجارة العامة)لصاحبهاابراهيم حيدر غدار(

 Mado 2426633 RR 169486806 LBمادو ) احمد محمود عيتاني ( 

 RR 169486837 LB 7748 روبرتس غروب ش.م.ل

 RR 169486845 LB 2425781 شركة اوتو مول ملكي ش.م.م.

 RR 169486871 LB 1910872 احمد سهيل غزاوي

 RR 169486908 LB 2411479 بكر للتجارة )سعاد غسان قبطان(

 RR 169486987 LB 285797 عجمي ترايدنغ كومباني

 RR 169486995 LB 2168900 كازا جيوفاني مانجمنت )سي.جي.ام.( ش.م.ل

 RR 169487007 LB 2168900 كازا جيوفاني مانجمنت )سي.جي.ام.( ش.م.ل

 RR 169487015 LB 2443128 سمير مسره

 RR 169487024 LB 2443128 سمير مسره

 RR 169487038 LB 2017256 شركة الود ان كلير ش.م.م

 RR 169487055 LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR 169487174 LB 2393872 شركة الومنيوم ماركت ش م ل )شومان غروب(

 RR 169487378 LB 2566971 حل حيرام للتجارةم

 RR 169487404 LB 2476802 اشرف ارديف المدور 
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 RR 169487421 LB 1642745 توفيق محمد منير شومان

 RR 169487449 LB 1867277 شركة ذي ايغل تكستيل ش م م

 RR 169487537 LB 192775 حجازي اتوبارتس ) احمد محمد حجازي (

 RR 169487545 LB 2299069 م لشركة ت برو ش 

A.G.F. CO. s.a.r.l 2024255 RR 169487599 LB 

 RR 169487660 LB 366023 شركة الوالء ش.م.م.

 RR 169487792 LB 1356853 مؤسسة يحيى محمد نور طبارة

 RR 180526728 LB 2148120 اسنات للتجارة العامة

 RR 180526776 LB 243092 ف محمد خروبيمؤسسة يوسف خروبي للتجارة العامةلصاحبها يوس 

 RR 180526793 LB 2933721 اللبنانية الرومانية لألخشاب ش.م.م

 RR 180526952 LB 2685188 يونس للهندسة والتجارة

 RR 180527140 LB 13012 جبيلي للصناعات المعدنية )جيمكو( ش.م.م

 RR 180527184 LB 7414 شركة التجارة والتسويق ش.م.م

 RR 180527198 LB 19859 ادارة حرة -سسة عبدو يوسف الهاشم مؤ

 RR 180527215 LB 2188398 شركة فرست ترايد الينز ش.م.م.

 RR 180527462 LB 176878 عمر احمد عبد الفتاح

 RR 180527476 LB 2487483 منتهى خلف كنيهر

 RR 180527516 LB 45247 شركة حبيقة اخوان

 RR 180527595 LB 1735607 امةرياض احمد للتجارة الع

 


