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

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

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR184081834LB 780 كوداك (الشرق االدنى) انك بيروت لبنان

 RR184082242LB 63243 مستودع ادوية الرضا

 RR184084155LB 69728 شركة محمد & سليم عطوي التجارية

 RR184083353LB 83789 سين حيدرح

 RR184082755LB 138467 الخوري هوم ابالينسز ش.م.ل

 RR184081825LB 230490 الشركة العالمية لالسواق الحرة اوف شور ش.م.ل

 RR184081785LB 242180 مؤسسة علي شميساني التجارية

 RR184081525LB 244744 معرض الزين حسن (جمال عبد هللا احمد حسن)

 RR184081967LB 255836 براهيم ديب عبد الخالقا

 RR184079844LB 259541 مالك رزق هللا كبابة

 RR184083565LB 297686 محمد مصطفى كريمه

 RR184084455LB 581414 وليد محمد االحمد

 RR184083367LB 612133 (نبيل زين العابدين المهتار) VIEWمؤسسة 

 RR184084606LB 654304 شركة امواج لبنان للتجاره

 RR184084402LB 693798 مؤسسة الصداقة الزراعية التجارية

 RR184084036LB 737688 شركة برفكت ديكور ش.م.م

 IMPERIAL TRADING CO. S.A.R.L 814310 RR184084610LBامبيريال ترايدنغ كومباني ش.م.م

 RR184078150LB 821950 الياس طوني رزق

 RR184082145LB 833993 عماد علي جابر

 RR184082018LB 951553 محمود محمد المجذوب

 RR184082021LB 1082225 راشد اسماعيل العجمي

 RR184084314LB 1111856 عبد هللا حسين الضيقة

UNITTRON 1184301 RR184084115LB 

 RR184084447LB 1184418 مظلوم لالكسسوار والسيارات

 RR184084274LB 1191252 طارق محمد مصلح

 RR184083557LB 1215186 شركة انطوان ديب موتورز ش.م.م

 RR184082035LB 1258266 ابتسام حسين الخطيب

 RR184085178LB 1341258 عباس محمد خليل

 RR184084291LB 1351754 منال صالح

 RR184084226LB 1387035 شركة اسماعيل التجارية

 RR184082790LB 1459100 امين محمد شهيل

 RR184081975LB 1597396 احمد عبد الخالق للتجارة العامةعمر 

H.H TRADING CAR S.A.R.L 1642544 RR184084699LB 

 RR184083897LB 1698655 العناية الصحية للمريض ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة



2 

 RR184084230LB 1702833 توينز غروب حسين محمد الديراني وشركاؤه ش.ت.ب

 RR184083424LB 1845286 محمد معتز منير بايزيد

 RR184084464LB 2035705 نايف حسين عز الدين

BLOOM & SHOES -PRO 2072993 RR184083415LB 

 RR184083530LB 2225029 طعان كامل الصياح

 RR184082741LB 2228950 بالل ونضال الجردي

 FANTASTIC WORLD S A R L 2229380 RR184084040LBشركة 

 RR184078322LB 2488471 شركة كيدز فيرست ش م م

 RR184083945LB 2508665 حرب لتجارة السيارات واآلليات

 RR184083852LB 2768737 نخلة بالست

 RR184085252LB 2781205 عماد جابر

 RR184083676LB 3015967 جورج ميشال عدس

 RR184085266LB 3026153 نبيل محمد سليم خليل

 RR184084265LB 3078327 لودي ميالد البويري(ورثة)

 RR184082738LB 3079529 شكري طانيوس مسعد

 RR184083923LB 3085575 شركة التجهيزات العلمية والتكنولوجية ش.م.م

  


