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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

 RR181630894LB 9386 شركة رينبو للسياحة والسفر والخدمات ش.م.م

 RR181630885LB 12947 شركة جوماتكس المحدودة ش.م.م

 RR181634468LB 17026 مؤسسة مناع

 RR181631740LB 52186 نديم مطرجيصائب 

 RR181632949LB 55453 سولييه فالمي (الياس يوسف كرم )

 RR181632855LB 74410 شركة فرحات وابو رزق التجارية

 RR181630316LB 85835 مستشفى سامي بيضون

 RR181631767LB 198711 فرن محمود ومحمد وجمال الدين توفيق حاسبيني

 RR181634471LB 224217 ة والتجارة  ش.م.مشركة الزهران للزراع

 RR181632011LB 242181 شركة فاليويلز ش.م.ل

 RR181634485LB 255723 موسى نايف ضيا

 RR181632881LB 269994 بايندرز ش.م.م

 RR181631696LB 319793 تشامبس فورم ش.م.م

 RR181630917LB 566444 جمال عبدالرحمن اكومة

AMIGO SOUND - عروف فتوحفادي م  579840 RR181629295LB 

 RR181634128LB 587078 باسم صالح تركية

 RR181631206LB 998468 مؤسسة عبدو للتجارة و النقل لصاحبها محمود احمد عبدو 

 RR181631890LB 1204390 عبد هللا علي حليحل

 RR181632731LB 1402048 اوديوتيك غروب ش.م.م

 RR181631784LB 1493019 شركة تريديكس ش م ل

 RR181632833LB 1611323 مهندسون استشاريون ش.م.م -الند 

 RR181630815LB 1616882 أم كي ار غروب(محمد ابراهيم الجعفيل)

 RR181624267LB 1719985 شركة اف ام سي غروب ش.م.ل

 RR181630982LB 1866348 فان هاوس ش م ل

 RR181634763LB 2006902 غرين للخدمات التجارية (شركة تضامن)

 RR181632921LB 2010337 شركة اكسس ميديا ش م م

 RR181632918LB 2140161 شركة ال رين ش.م.م

 RR181629318LB 2180896 ليبانون  ش.م.م. -أ. ب. س. س. 

 RR181625381LB 2226638 محمد سليم زيباره

 RR181625885LB 2252165 بروميير بروبيرتيز ش م ل

 RR181625951LB 2268748 ية بسيطةتوص -لو بترول 

 RR181634556LB 2772134 ملحم علي الشوباصي

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR181630418LB 2794467 الو_واي ش.م.م

 RR181630276LB 3061906 كايتر انك ش م ل

DON BAKER SARL 3076352 RR181632060LB 

 RR181630395LB 3092020 شركة ال واي أف للتجارة ش.م.م.

 RR181632175LB 3110553 صيدلية جبل عامل

 RR181630259LB 3154560 شاهين ترايدينغ اند سيرفيس

 RR181632135LB 3168647 شركة بريفا ش.م.م.

 RR181632158LB 3179072 م.ب.ر غروب ش.م.ل.

 AM CO S.A.R.L 3190715 RR181632100LBاي ام ش.م.م. 

 ASHLAND S.A.L 3218877 RR181630364LBأشالند ش.م.ل ِ 

 NINE MILES S.A.L HOLDING 3219254 RR181630435LBاين مايلز ش.م.ل. هولدنغ ن

 RR181631719LB 3242253 محمد لتجارة السيارات

 CLUB 016 S.A.L 3269838 RR181632008LBش.م.ل  016كلوب 

 RR181630280LB 3335686 فريال جمي جرباقة

 RR181630850LB 3344275 مالك سامي بسترس

 RR181632042LB 3345254 لياس الشدياقدانيال ا

 RR181632025LB 3345257 الياس عبدو الشدياق

  


