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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

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما

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

  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR184374489LB 253450 شركة فرج هللا للتجارة ش.م.ل

A&M AUTO CENTER-LEBANON (مصطفى موسى محمد علي) 259524 RR184373510LB 

 RR184368700LB 266187 عيسى حسين الزين

 RR184369413LB 266780 الشركة العالمية للشحن والتصدير جواد وسيرميني ش.م.م

 RR184372001LB 272523 موديكار لصاحبها محمد خير حسين دياب

Brake Headquarter SARL 292233 RR184371981LB 

 RR184368758LB 292284 سبينس هولدنغ ش.م.ل

 KADCO SARL 292988 RR184364433LBشركة 

 KADCO SARL 292988 RR184368761LBشركة 

 RR184370836LB 295496 غازي فايز الطحش

 RR184374855LB 309806 الدكان .كوم ش.م.م

 RR184368885LB 349547 دلتا سبور )حيدر عزات حيدر(

 RR184373302LB 402819 محمد نعمة طالب

 RR184368982LB 547623 علي حسن صباح

 RR184371275LB 562227 اهيمعماد خضر ابر

 RR184369002LB 567744 كريستال كلين )جورج حنا عطية(

 RR184373245LB 580614 نبيل حسن حبلي

 RR184369033LB 588281 جورج مارون سعد

 RR184371227LB 596718 كوالتي سرفيسز نتورك ش.م.م

 RR184369047LB 600062 حسن محمد صالح

 RR184364570LB 611259 ام باكيت ش.م.م

 RR184373506LB 631816 شارلوت ترايدنغ ش.م.م

 RR184090310LB 714169 مؤسسة بهيج ابي حيدر لتجارة المعدات والمولدات

 RR184373191LB 781018 ليماكس للتمويل والتجارة )اسعد نمر قانصو(

 RR184364645LB 955542 ارا هوسب صرافيان

 RR184368470LB 1099490 ونتراكتفورنيتشر فاكتوري اند ك -س.د 

 RR184364711LB 1143001 مؤسسة نجدي للتجارة العامة ) لصاحبهاعلي خليل نجدي(

 RR184368483LB 1143001 مؤسسة نجدي للتجارة العامة ) لصاحبهاعلي خليل نجدي(

 RR184366672LB 1178694 سيمون قبالن مسعد فارس

 RR184373996LB 1178694 سيمون قبالن مسعد فارس

 RR184368537LB 1218109 محمود محمد حسين -مؤسسة محمود محمد حسين 

 RR184373109LB 1220381 مؤسسةمالك للتجارة و التعهدات )عباس حسين حيدر(
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 RR184368418LB 1224081 محمود احمد جعفر

 RR184368364LB 1249074 الداموري للتجارة والنقل

 RR184372412LB 1261219 سليمان رحيل الخلف

 RR184372372LB 1283300 االمانة للتجارة العامة

 RR184372240LB 1283390 محمود محمد سالم

 RR184368293LB 1305024 شركة دانية التجارية

 RR184372196LB 1344987 عبد الناصر مصطفى شحادي

 RR184373069LB 1363714 معن دباح جهجاه

 RR184373815LB 1424310 مؤسسة بكر محمود الحجيري

 RR184371350LB 1426762 ميديا سكوير ش.م.م

 RR184371425LB 1466843 رشا جدايل

S B S(sarl 0م0م0ش  اس بي اس  1480641 RR184373038LB 

 RR184368130LB 1623595 تروا .جي.أش

 RR184373832LB 1633216 طقوش لالدوات المنزلية

 RR184368072LB 1730758 حفصة فيصل زكا

 RR184369926LB 1732845 الشركة المتحدة للرخام ش.م.م

 RR184373007LB 1753004 كافيكا

 RR184374118LB 1804999 اوفيس فرست

P.N.G TRADING 1899669 RR184365155LB 

 RR184372956LB 1922343 ال سيرين بيوتي اند سبا ش م م

 RR184375277LB 1987573 حسان محسن عيسى

 RR184372942LB 1991082 سمات ش.م.م.آوتو هاوس ن

 RR184365266LB 2007144 ارفو ش.م.م. -شركة مار الياس للتجارة العامة 

 RR184367939LB 2007144 ارفو ش.م.م. -شركة مار الياس للتجارة العامة 

 RR184372871LB 2015459 شركة جي اش ام غروب ش م ل

 RR184367899LB 2018549 جهاد اميل نصر

 RR184374501LB 2034650 فورماتيكا كومبيوتر سوليوشتر ش م مان

 RR184366465LB 2055607 الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.

 RR184365368LB 2099944 لينا للتجارة )ساير علي غصن(

 RR184367810LB 2111874 بطرس جبور حواط

 RR184365487LB 2194547 سالمة بتروليوم كوربوريشين )تضامن(

 RR184367678LB 2214460 عادل اسعد مساعد وشركاؤه

 RR184372341LB 2222033 شركة نويي بالنش ش.م.ل.

 RR184369930LB 2240516 اوبن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل

 RR184363733LB 2246294 لتس ترافل ش م م

 RR184372531LB 2246294 لتس ترافل ش م م

 RR184364212LB 2268997 ه ش.م.م.شركة موسى وأبناؤ

 RR184366765LB 2300917 سترويتال للمقاوالت والتجارة

 RR184372559LB 2331942 جورج حداد واوالده للتعهدات

 RR184363645LB 2381648 شركة محفار سماحة ش.م.ل

 RR184367531LB 2387050 السلطان الدولية

 


