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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

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

رية مديفي  المراقبة الضريبية واالسترداداتدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور  -شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل الضريبة على القيمة المضافة, 

تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء 
  علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  ,ا أعالهمهلة المراجعة المشار إليه

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR172951839LB 1499751 شركة دالتا باطون ش.م.م

 RR172952485LB 2606072 خليل للباطون الجاهز ش.م.م

 RR172953619LB 120332 احمد محمد عامر

 RR 172952202 LB 1639152 خالد محمد فياض

 RR 172953168 LB 2682798 محمد جمال اسماعيل

 RR 172953171 LB 175918 شركة ماجستي ش.م.م

 RR010376896LB 2585632 ألماس ش.م.م

 RR136821337LB 1797445 شركة خليل للتعهدات والتجارة ش م م

 RR159082254LB 203888 شركة ليدر ش.م.م

 RR172951927LB 116413 مؤسسة فضل صالح التجارية ش.م.م

 RR172952009LB 2587937 توب كير كاراج ش.م.م

 RR172952012LB 245856 غازي محمود عبوس

 RR172952030LB 95158 مؤسسة محمد الدره للتجارة والصناعة

 RR172952114LB 332586 محمد مصطقى قدور

 RR172952383LB 1001120 ابراهيم الياس مخائيل

 RR172952397LB 25419 مؤسسة سامي االسمر

 RR172952542LB 2772997 الفهد للصناعة والتجارة العامة

 RR172952936LB 2430118 مايك حنا سماحة

 RR172953004LB 83479 مؤسسة مالك جابر التجارية

B.H 2480065 (للتجارة العامة(ابراهيم همدر RR172953097LB 

 RR172953211LB 1989185 موتور ديفيجين ش.م.م.ر.ا.س. 

 RR172953485LB 2715509 عبدالواحد عبدو القاسم

 RR172953503LB 1170801 كالي فود ش م م

 RR172953534LB 2445874 عنيسي للتجارة (ابراهيم حسن عنيسي)

 RR 136821822 LB 2365543 زياد خالد العبد -العبد للتجارة العامة 

 RR172951670LB 63803 صر الدين للتجارةمؤسسة نا

 RR172952701LB 595654 مؤسسة آالء للتعهدات والتجارة العامة(محمد نعمة قرياني)

 RR172952817LB 2454424 تكنو ترايد (حسين علي زعيتر)

 RR172952967LB 845035 مستودع اوما لالدوية ش.م.م

 RR172953375LB 2174592 شركة مشيك كو للصناعة والتجارة

  

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
مديرية الضريبة على القيمة 

  المضافة


