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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

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

ة المضافة, مديرية الضريبة على القيمفي  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
  تم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه سي ,أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR209775777LB 8824 جنرال تمبر ا ند فنيرز ليمتد ش.م.م

 RR209775763LB 8871 شركة رونيكو السياحية ش.م.ل

 CONSTRATEC 10247 RR208593367LBكونستراتك ش.م.م  

 RR209775352LB 11339 الشركة اللبنانية لالستثمار والتجارة ش.م.م

 RR209793807LB 17447 ورثة محطة نزال للمحروقات ليلى محمد حمود نزال 

 RR208600108LB 76427 لتأجير السيارات السياحية SARAمؤسسة ساره 

 RR209798194LB 124271 شركة ابناء فريحة

 RR209798251LB 189986 ميديا برو ش.م.ل

 RR209798937LB 195240 محطة كفوري للمحروقات لصاحبها متري الياس كفوري

 LA MAISON DES CADEAUX 198634 RR209803552LBالميزون دي كادو ش.م.م 

 RR208580451LB 212617 مؤسسة مديحلي للتجارة العامة

 RR208580465LB 212645 شركة هيدميكو التجارية

 RR208580567LB 214585 ر التجاريةمؤسسة رفيق غدا

 RR209803570LB 235225 زنتا للسياحة والسفر ش.م.ل

 RR208596213LB 235427 كونتوار االدوات الكهربائية المنزلية

ALPHA PLUS SYSTEM ( طارق عبد الحسن شقير) 235754 RR208596244LB 

 RR208598280LB 290880 يةفرع شركة اجنب- سعودية- سواعد االتحاد للمقاوالت المحدودة 

 RR209796763LB 344734 شركة ريد بوكس غرافيكس ش.م.م

 RR209776503LB 486361 شركة الوسائط المباشرة للتجارة العامة ش.م.م

 RR209775715LB 587757 محطة التيرو للمحروقات (علي محمد جميل الموسوي)

 RR209798282LB 698724 احمد مرعي الجاسم

 RR208603285LB 901734 احمد العطية علي متوفي

 RR208594098LB 965052 ش.م.ل A.M.N.Kالشركة المتحدة 

 RR209798781LB 1030774 ضيف الله جاسم الحمود

 RR209798778LB 1034266 محمد حسن العبد الله

 RR209798804LB 1064862 جابرحسن الجابر

 international wearco- vally 1072267 RR209798702LBمحمد حسن الجابر 

BRIGHT STAR- 1150958 بشار تبان الحديد RR209801698LB 

Global Business -1151724 صالح علي الشوكان RR209798398LB 

MEGA Textile Industries -1189528 احمد عبود عبد الله الخلف RR209801211LB 

Casina Doro Rozo -1189592 عايش محمد العزيز RR209801415LB 

Comfort Home -1190376 ناصر جاعد العلي RR209801389LB 

BARBARA Tex Trading -1191776 صبحي عبد الله التامر RR209801335LB 
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FIVE STAR GAMES -1192443 عناد حمدان المهنا RR209801300LB 

W.M.D 1202954 لصاحبه وسيم موفق دمشقية RR208595283LB 

 RR209798486LB 1264972 فحعماد الدين عدنان الص

 RR208597430LB 1344186 شربل فارس حنون

ZEKI TOOLS (ابراهيم زكي جرجس) 1347793 RR209800701LB 

 RR209800865LB 1399067 محمد احمد بن احمد

NABOULSI FOOD 1426698 RR208596862LB 

 RR208596584LB 1477790 الشحرور باكيري -غاوي ترايدينغ ش.م.م. 

 RR208596540LB 1491217 ياسر نايف الريشاني

 RR208589570LB 1724543 ميشال جرجي زيتون

 RR208589433LB 1736699 فيتال هيلت كار ش.م.م

 rayna group s.a.r.l 1771205 RR208593217LBشركة راينا غروب ش.م.م. 

 RR208592945LB 1810245 شركة ساتر براذرز للتجارة العامة ش.م.م

 RR209799583LB 1862966 رال سيرفيسز أند مانتياينس ش.م.مجين

 RR208592684LB 1936552 السناء لاللبسة واالحذية والبياضات( سناء الحاج حسين)

 RR208592724LB 1953289 العاج للتجارة العامة

 RR208582885LB 1996611 شركة ناشونال لالطارات والبطاريات ش م م

 RR209799521LB 2057521 مؤسسة مهدي للمفروشات

 RR208592018LB 2206384 جاد ادوار الياس

 RR208581911LB 2264739 ط.و.ن ش.م.م. -شركة تي فور 

 RR208583373LB 2384817 فؤاد جورج يعقوب

T K PHARMA - 2429380 طارق ابراهيم قهوجي RR208583798LB 

 RR208583807LB 2430560 الفا الومينيوم (جان توفيق صليبا)

 RR209802305LB 2441216 نويل الحكيم

 RR209800587LB 2744659 شركة السبعين ش م م

 RR208609416LB 3025551 لينا فضل شغري

  


