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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 مة المضافة, القي

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  يتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:علماً أنه س ,المراجعة المشار إليها أعاله

   
 رقم البريد المضمون رقم المكلف  اسم المكلف

 RR192284431LB 33533 الياس عبده بو خليل

 RR192287424LB 47204 صيدلية شعبان

 RR192287490LB 71574 سيرتيك

 RR192282974LB 72011 صفير انترناسيونال ترايد

 RR192288172LB 76544 يمون ابي خليلر

 RR192286741LB 78406 تروبيكا انطوان زمرود

TechCom 105415 RR192286463LB 

 RR192286477LB 135560 تكنيكال برودكتس

 RR192287821LB 168724 مؤسسة ابراهيم غدار للتجارة العامة(لصاحبهاابراهيم حيدر غدار)

 RR192280151LB 192775 ازي )حجازي اتوبارتس ( احمد محمد حج

 TRIO 211696 RR192286596LBتريو لنمر السيارات 

 RR192286242LB 235247 سميح محمود حيدر احمد مخلص بضائع مرخص

 RR192287340LB 235325 الشركة العامة للعالقات الدولية (رجكو)

 RR192280103LB 235656 نادين انطوان لبكي

 RR184419993LB 238050 لجاهز ش.م.مشركة ابو نعوم للباطون ا

 RR192287296LB 285797 عجمي ترايدنغ كومباني

 DIGITAL TECHNOLOGY S.A.R.L 310711 RR184419888LBديجيتال تكنولوجي ش.م.م 

I.M.P.D  470299 ش.م.م RR192286830LB 

 RR192287778LB 564220 ريشار توفيق سركيس

 RR192286891LB 789017 حنا فارس يونس

 RR192286640LB 1220706 ايمرجنسي اند مودلر فهكلز اوف ذو ميدل ايست (اي ام في ام اي)

 RR184419945LB 1235589 خلدون محمد محمد

 RR192287971LB 1235834 المركز التقني للتجارة والصيانة العامة

 RR192286401LB 1327029 االرياف اللبنانية للتجارة والصناعة

 RR184419891LB 1338820 يزبك خديجة اكرم

 RR192288098LB 1348925 ماركتام (توصية بسيطة )

 RR192287305LB 1356853 يحي محمد نور طبارة

 RR184419976LB 1454984 الميساء

 RR192286888LB 1624336 حسين احمد رايد

 RR192280148LB 1634683 جرام ليمتد ش.م.م.

 RR192288331LB 1716397 عادناي اتش تي للتجارة العامة والم

 RR192287282LB 1735607 رياض احمد للتجارة العامة

 DOUDOU CONFECTION 1815768 RR192287614LBشركة دودو كونفاكشن 

  
  الجمهورية اللبنانية
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  مديرية المالية العامة
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 RR192287375LB 1846788 شركة شمالي للصناعة والتجارة ش.م.م.

 RR192287319LB 1867277 شركة ذي ايغل تكستيل ش م م

 RR192286865LB 1929399 مؤسسة الحاج غسان عبد الحي درة

 RR192288288LB 1977747 رويال وود

A.G.F. CO. s.a.r.l 2024255 RR192287234LB 

 RR192287336LB 2036497 ش.م.م. HT TRADINGشركة 

 RR192284184LB 2054384 مجد حسين هاشم

k.t.c for general trade 2135342 RR184419914LB 

 RR192287530LB 2148120 اسنات للتجارة العامة

 RR192287755LB 2176509 مازن عامر المرعبي

 RR192287574LB 2281980 الشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)

 RR192280222LB 2401421 شركة بيلدا للهندسة ش.م.م.

 RR192287818LB 2425781 شركة اوتو مول ملكي ش.م.م.

 Mado 2426633 RR192287543LBمد محمود عيتاني ) مادو ( اح

 RR192287591LB 2476802 اشرف ارديف المدور

 RR192287251LB 2487483 منتهى خلف كنيهر

 RR192286446LB 2495900 اشكمان ش م م

 RR192286826LB 2574765 ا.ب مانجمنت ش.م.ل

 RR184418012LB 2575604 جوزف نوفل بتروليوم(جوزف جميل نوفل)

 RR192288274LB 2576559 مجموعة البلطجي للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

 RR192288265LB 2595736 لوكال فوود ش.م.ل

Candy girl ( ادال ريمون البستاني ) 2632235 RR192288005LB 

BEAINI Engineering and Contracting(ايلي بدوي البعيني) 2686662 RR192287795LB 

 RR192284140LB 2702046 كريم محمد نصوحعبد ال

SARA MELKI COUTURE S.A.R.L 2754096 RR192286738LB 

 RR192286962LB 2758993 منشورات الفجر-دار الرافدين 

 RR192286993LB 2796977 شركة انترمار توصية بسيطة

Naturally c&s s.a.r.l 2807095 RR192286295LB 

 RR192286415LB 2842245 البيطار غروب

 RR192287910LB 2923395 امين المقداد (امين حسن المقداد)

 RR192287035LB 2965631 حسن محمد الشعار

 RR192280219LB 2974182 نزيه عباس سلمان

AMT GROUP 2975424 .ش.م.م RR192286361LB 

 RR192286256LB 2999847 كميل سبيد شوب (كميل ونا)

4M trading 3013237 RR192286110LB 

 RR192282841LB 3101709 جهاد يحي نمر وشركاه -شركة تايغر للمحروقات 

MFJ SARL 3102525 RR192284198LB 

PERLA COSMETICS 3134540 RR192286358LB 

Millefiori Lebanon 3167126 RR192284105LB 

 RR192287937LB 3168580 ميرنا قزحيا عاقوري

 RR192286097LB 3176682 .م.ل.الفا لينك غلوبل سرفيسز ش

 RR192287044LB 3200220 ادواتكو

  


