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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

 RR192282719LB 9230 شركة غولدن كي ش.م.ل

 RR192280341LB 23607 صيدلية منعم

 MOONLAND S.A.L 49650 RR192280409LBمونالند ش.م.ل 

 RR192282254LB 60920 صيدلية جمول

 RR192280412LB 100162 نعمة الكترونيك لصاحبها محمد علي نعمة

 RR192280085LB 156940 مخزن التموين العائلي

 RR192281599LB 176041 المؤسسة العالمية للسيراميك

 RR192282532LB 242230 بسام ابراهيم سليمان

STYLISH OPTICAL (روبير جورج شارل) 244707 RR192282223LB 

 RR192280474LB 366023 شركة الوالء ش.م.م

 RR184419928LB 460170 علي احمد االتات

 RR192282183LB 536432 جان الياس خلوف

 RR192282308LB 538174 رشاد اسعد نجيم

 RR192280032LB 797358 ابراهيم علي الموسوي

 RR192281829LB 1225050 انطوان حبيب حرب

Kayal Group for Construction Equipment sarl 1336880 RR192283949LB 

 RR192281625LB 1361407 احمد سليم غنيم

EUROPE GATE 1363384 RR192280465LB 

PRO-BEST.TRADING (عدنان حسن الخطيب ) 1414633 RR192281642LB 

 RR192280338LB 1600772 نايلة الياس شقير

 RR192282648LB 1642745 توفيق محمد منير شومان

 RR192281656LB 1731118 احمد حسن حسنين

 RR192281545LB 1747484 طوني اوتو بارتس (انطوان ديب جبور)

 RR192280545LB 1796166 مصطفى عبده للتجارة العامة

 RR192280531LB 1826573 اراب مار ش.م.م

 RR192282651LB 1867189 مالك علي معرباني

 STAFFORD ASSOCIATES 2040339 RR192281571LBستافورد اسوسييتس ش م م  

 RR192281639LB 2057521 مؤسسة مهدي للمفروشات

A.H.K.-TRADING 2072973 RR192282515LB 

golden sun for trading 2135332 RR192280488LB 

 RR192280117LB 2137662 حسين نعمة صالح

 RR192282501LB 2142833 ايلي صبحي سيال

 GEORGES HARB TRADING( 2208609 RR192281554LBجورج وديع حرب(
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 RR192282489LB 2224593 الرتيزانا دي ماربل غروب

 RR192282081LB 2248921 شركة ماك وود للتجارة العامة والصناعة والمقاوالت ش.م.م.

 RR192281700LB 2281980 الشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)

 RR192282926LB 2407672 ي العالمية للدهانات والخرضوات ش م مشركة نابول

 RR192282550LB 2460249 حسين علي الحاج حسين

 RR192282400LB 2495560 هافكو باور بالس سولوشن ش.م.م.

 RR192281815LB 2501010 الياس جرجس الهبر

 R.S 2633160 RR192282988LBشركة 

R K S TRADING 2673384 RR192282872LB 

 RR192283011LB 2708312 مجموعة السبع بحار ش.م.م.

 RR192281903LB 2944739 شركة إتعّرف ش.م.ل

 RR192282271LB 2977888 لو غرونييه دو في ش.م.م

 3flowers company sarl 3006756 RR192281965LB 

BODY & MIND 3063084 RR192282342LB 

 RR192281979LB 3074250 شركة فانتيس ش.م.م.

 RR192282682LB 3111800 سوبر يايا

 RR192283042LB 3150662 ستارز للتجارة والتموين  ش م م

 RR192282268LB 3150932 شركة قمر سيراميكا ش.م.م.

 RR192282722LB 3158017 شركة ديكاليه ش م م

Itani for Building Materials and Trading S.A.R.L 3163499 RR192282356LB 

 RR192281925LB 3171919 وليد محمد الصالح

 DOPPIO S.A.L 3177241 RR192282798LBدوبيو ش.م.ل. 

Mogha S.A.L 3181486 RR192282824LB 

. IMATECH GROUP S.A.R.L 3181930 RR192283056LB 

A.K 3184036 RR192283060LB 

A.S.S - s.a.r.l 3188052 RR192281996LB 

 RR184419931LB 3208387 مهدي عباس عباس

 RR184419826LB 3210693 غصوب عباس الدهيبي

ORTHOPHARMA 3224798 ش م م RR192281877LB 

 RR192282118LB 3226310 سمير اسحق سعيد

 RR192280390LB 3231317 كان زمان فن وحرف ش.م.ل.

United Products Merchandising S.A.R.L 3262493 RR192282170LB 

 RR184419959LB 3271764 مد الفليطيحميد اح

FIVE MOON TRADING 3303600 RR192282679LB 

We WIN 3304681 RR192282869LB 

 RR192281850LB 3306940 للتجارة العامة ش.م.م ASSACOشركة 

 RR192282444LB 3338612 كايال ش م م

 Markaz Shaykha 3341827 RR192280275LB- مركز شيخة

 RR192282815LB 3343527 للتجارةهشام لوباني 

DALAL BASHIR 3370671 RR192282064LB 

 RR192283095LB 3375822 تكنولجكس ش م م

 RR192281863LB 3417102 جان شهيد الراعي

  


