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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

 register 80826 RR181640375LBريجيستر 

 RR181637950LB 88368 محالت احمد رضا المقداد

 RR181639880LB 89411 كونسوليداتد ستيل ليبانون ش.م.ل

 RR181641415LB 94693 سالمةشركة المنيوم 

 RR181638456LB 103393 دانسكيان ش.م.ل

 RR181638368LB 110057 ش.م.م -تعهدات عامة  -مؤسسة ميالد ابو رجيلي 

 RR181639712LB 116766 بدوي سايد معوض

 RR181641438LB 119051 فؤاد حسن منذر

 RR181640273LB 163095 مفتاح الشرق ش.م.م

 OCEANE S.A.R.L 190831 RR181638589LBاوسيان ش.م.م

 RR181640769LB 214275 هانتر ستور

 RR181640715LB 229506 -  1 -شركة بيزان 

 RR181640684LB 234706 آر.جي.كير ش.م.م.

 RR181640667LB 234860 راسكو انترناشيونال ش.م.م

 RR181643014LB 244756 شركة جوني اخوان للصناعة والتجارة

 RR181643076LB 292459 لتجارة/عبد الكريم حسين هزيمههزيمه ل

 RR181637711LB 305399 شركة دار المهندسين للتصميم واالستشارات ش.م.م

 screens s.a.r.l 306104 RR181640477LBسكرينز ش.م.م      

 Abresia sal 311509 RR181638487LBشركة ابريزيا ش.م.ل. 

 Shakira Jobeilli &Moughrabi ltd 324467 RR181641849LBشاكيرا جبيلي ومغربي ش.م.م.

 FREE BIRD S.A.R.L 489248 RR181641910LBفري بيرد ش.م.م 

 RR181641937LB 555599 الغزال للتعهدات

 RR181642053LB 635883 محمد يوسف حلوم-المركز الفني لتكييف الهواء

 RR181642141LB 692525 شركة كوكتالز اند كو ش.م.م

 RR181641716LB 705928 شركة ترافل ويندز ش.م.م

 RR181641781LB 797310 حسن سامي حاج

 RR181642464LB 817031 مؤسسة فادي مهدي دياب التجارية

 RR181641804LB 981270 المجموعة اللبنانية للبصريات ش.م.م

 RR181637481LB 1009370 رمزي يوسف فيصل

 RR181642155LB 1015361 مان)(جورج بيار سلي G.P.Sجي بي أس 

 XENON S.A.R.L 1015381 RR181642433LBكزنون ش.م.م. 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR181640446LB 1254699 محمد صالح الدين مصطفى المغربل- محطة محروقات 

 RR181642420LB 1261815 باسل ابراهيم سمعان

 RR181637455LB 1381349 فاطمة احمد كريم

 RR181642288LB 1473164 محل فاروق سالمي

 RR181641058LB 1683036 اطلس & واغون

 RR181641092LB 1733866 ام. اس. ام كلنينغ سرفسيز ش.م.م

 RR181640432LB 1766153 بالن اي ش.م.ل

 RR181641132LB 1774902 لبنان ش.م.م - شركة المشاريع التقنية المحدودة 

 RR181642518LB 1779842 احمد محمود بدرة

HAYDAR TRADING COMPANY - 1788403 شركة حيدر التجارية RR181641150LB 

 COVER PLUS SARL 1812063 RR181641194LBكوفر بالس ش.م.م 

 RR181641203LB 1824024 أس.أم.أس. سبيسيال مارين سرفيس

HIGH STAR/ 1824206 هاي ستار RR181642977LB 

 RR181642416LB 1880545 اب علي)(علي دي SWANS AUTO EXPORT INGسوانس اتو اكسبورت انك 

 RR181641486LB 1954850 شركة اي ديجيتس ش.م.م

 RR181640786LB 1956290 شركة امبريل اوتو سنتر لالستيراد التصدير ش.م.م

Mawla trading company MTC 1964234 RR181640809LB 

 RR181640928LB 2065888 بروالين ش.م.م.

 RR181640931LB 2082586 ان)توباكو (بسام اكرم ابو سلم

BAKARJI TRADING S A R L 2511776 RR181642084LB 

 RR181639828LB 2621720 مركز العائلة الطبي ش.م.ل

 RR181637756LB 2667696 ع.م الدولية لالستثمار ش.م.م

 RR181641375LB 2702698 سولفوكيم غروب اوف شور ش.م.ل

 RR181639791LB 2975353 فارما بيروت

 RR181637685LB 3183272 لي شوهاي خديجة عبدهللا لي

 RR181641407LB 3235346 شي طيب ش.م.ل.

  


