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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 يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم الخاضع

 RR009520367LB 2162349 نيوتورك
 RR009520376LB 2182732 الوكيل

 RR009974956LB 1934089 الرشيد للتجارة العامة
 RR009974954LB 1766321 أحمد وشركاؤهغسان الحاج  MARGO STEELSماركو ستيل 

 RR009974120LB 1321470 شركة او.ام.جي. فودز ش.م.ل
 RR009974251LB 2067339 بالتينوم الكتريك 

 RR009974780LB 1840916 حسن محسن بدر الدين -بدر الدين لالستيراد والتصدير 
SAWATEXT 1727565 RR009974253LB 

 RR009974799LB 69098 سمير مراد
 METS 70849 RR009974123LB - ميتس 

 RR009974217LB 377307 ش.م.ل GHIABARغيابار ش.م.ل 
LA DIODE 1727551 RR009974210LB 

FBM (فادي حنا بشيري) 1264334 RR009974233LB 
 RR009974203LB 2029454 حسن طحان (حسن سليمان الطحان) 

 RR009974207LB 8820 للمجوهرات ش.م.ل -وليد معوض 
 RR009974153LB 11802 شركة ماك ل ش.م.ل (معوض للمقاوالت والبناء سابقًا)

 RR009974208LB 1624992 ديب جرجي الخوري
 RR009974161LB 1693394 داود لتوزيع الكومبيوتر 
 RR009520370LB 2767273 محمد عبد الحي صايغ

 RR009520372LB 1750218 ش.م.م IMPEX.INKشركة 
 RR009520380LB 436736 ش م م  NGان جي 

 RR009974092LB 1665460 جنى للتجارة العامة (علي غالب زغيب)
 RR009974158LB 471391 الزين للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR009974126LB 109170 فالي فلوت 
DIBKO TOOLS (ديب جرجي الخوري) 1395006 RR009974209LB 

 RR009974824LB 1716397 ة والمعادناي اتش تي للتجارة العام
 RR009974088LB 2127271 سيلينا للتجارة والمقاوالت (ربيع نور الدين)

 RR009974765LB 230933 /بيار شفيق الفغاليFEGHALI TELICOMفغالي تيليكوم 
Glimpse sarl 2093905 RR009974138LB 

 RR009974064LB 224561 مجموعة سليم للبترول والتجارة 
 RR009974090LB 237913 شركة سيرين لایر استات ش.م.ل

  الجمھورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR009974778LB 1335078  برونتو ديجيتال لصاحبها محمد علي سيف الدين
pro kit International 2168867 RR009974794LB 

 RR009974163LB 1187149 سودير -شركة التوزيع والتمثيل التجاري ش.م.م 
 RR009974746LB 293 م.لالشركة اللبنانية للمعادن ش.

 RR009974135LB 2401237  -أسعد حنا -حنا للمولدات 
 RR009974779LB 2020883 ش.م.م -لبنان  -شركة ستار للبترول 

 RR009974237LB 2090683 شركة البناء للتجارة العامة ماجد الرز وشركاه
 RR009974822LB 1198195 غرين كار ش م م 

 RR009974800LB 1950660 اي اس تريدينغ 
CAZA - ORO 2046839 RR009974250LB 

 RR009974119LB 1003122 مؤسسة عباس التجارية
FULE HOUSE 2038205 RR009974249LB 
 RR009974091LB 1189733 اميرة يوسف نسب

MAJED ELECTRIC 1858682 RR009974257LB 
 RR009974252LB 1858654 السارة لألقمشة واالحذية واأللبسة 

 RR009974196LB 1242418 شركة انشاءات للباطون الجاهز ش.م.م

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


