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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

 RR193116412LB 7538 شركة عقيقي للتوزيع "ساد" ش.م.م

 RR193125723LB 2663135 توريسمكو ش.م.م

 RR193125825LB 2606041 ساتيتز ش.م.م

 RR193126264LB 3146649 يوسف سليم سويدان

 Abresia sal 311509 RR193126383LBشركة ابريزيا ش.م.ل. 

 RR193126410LB 3108854 مؤسسة علي دياب للتجارة العامة

 RR193126445LB 3401325 فادي عبدالكريم حسن

 RR193126675LB 1794514 م ـ تي ـ كو ش.م.م

PROPET 555875 RR193126715LB 

Beauty Mania l.l.c 2624675 RR193126777LB 

 RR193126794LB 487483 انطوان سالم معوض

 RR193127168LB 784962 وجيه يوسف بو خليل

 RR193127208LB 793831 وجدي يوسف بو خليل

 RR193127273LB 586255 حنان فؤاد الخوري

 RIMAL TRADING 604004 RR193127300LBمؤسسة رمال التجارة 

 RR193127432LB 2774064 شوت برودكشن ش.م.ل

 RR193127962LB 1660077 فيصل خليل الميس

 RR193128000LB 2699615 سامي كمال المجدالني

 RR193128089LB 2128603 حمود رفيق سليم

 RR193128092LB 95048 شركة تربل اس

 RR193128101LB 1900964 انطوان فؤاد غطاس

 RR193128129LB 1797559 مؤسسة اسامة محمد عيسى لتجارة السيارات

 WIRES ENGINEERING 800847 RR193128150LBوايرز انجنيرينغ  

 RR193128319LB 186199 يونيفرسال بيوتي ترايدنغ

 RR193128367LB 189107 جورج افرام نصر هللا

 RR193128375LB 189247 عالء الدين التجارية

 RR193128438LB 193083 مؤسسة عبد الحفيظ قاسم

 RR193128720LB 211355 حمود طبيخةمحمد م

 RR193128733LB 211963 مؤسسة محمد فاضل علوية

 RR193128818LB 216582 مجموعة موزار العالمية ش.م.م

 RR193128866LB 220459 مؤسسة انطوان عبدو خليل

 RR193129827LB 2923324 هيدا جونا ش.م.م.

 RR193129844LB 2084859 شيت علي زعيتر
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 RR193129889LB 1225357 لو ترافلساو باو

 RR193129915LB 2340177 شركة جي.اي.اي ش.م.م

 RR193130105LB 2483760 حيدر للبناء واالعمار ش م م

 RR193130119LB 2475189 احمد اكرم االيوبي

YS TRADING 2726501 RR193130153LB 

 ALJANA 2501910 RR193130175LB- الجنا

 RR193130238LB 225825 مؤسسة سكرابك ( حسين طهماز )

 RR193130255LB 2507800 شركة سوالرنا ش.م.م

 RR193130388LB 2768737 نخلة بالست

 RR193130428LB 2162349 نيوتورك

 RR193130431LB 1849476 مرعي للتجارة العامة

 RR193130476LB 76152 شركة ستاندرد لآلالت واللوازم المكتبية

 RR193130710LB 2488471 شركة كيدز فيرست ش م م

 RR193130745LB 1320856 تراس ال اوبرا ش.م.م.

 RR193130771LB 193183 انطوان يمين للتجارة والمحروقات

 RR193130860LB 226668 شركة رول مار رفول ش.م.م

 RR193130935LB 2132589 ليال محفوظ بصبوص

 RR193130961LB 2020548 وات الصحية (توصية بسيطة)شركة علي صالح وشركاه لالد

 PROTRADE INTERNATIONAL 1984952 RR193131012LBشركة بروتريد انترناسيونال ش.م.م.

 RR193131131LB 2532955 شاتيال ترايدينغ ش.م.م

 RR193131159LB 2524756 حسن احمد خليفة -الياسمين للتجارة العامة 

HEPATICA SARL 2738905 RR193131220LB 

 RR193131247LB 1480641 اس بي اس ش.م.م

 RR193131255LB 1215186 شركة انطوان ديب موتورز ش.م.م

 RR193131304LB 1217190 ايديال بترول (حسين منير منذر)

 RR193131349LB 3006940 خالد سالم بن احمد بن محفوظ

 RR193131746LB 2584295 شركة كار مارت ش.م.م

 RR193131794LB 2564857 لأللومينيوم والخرضوات ش.م.م حداد

 RR193131919LB 2658221 ار.كي كايترينغ غروب ش.م.ل

 RR193132199LB 2213709 توصية بسيطة - شركة ربيع عمار وشريكه للخدمات العامة

 RR193132225LB 2972927 جوزف منصور ماضي

 RR193132295LB 2622230 ستيراد والتصديرمؤسسة فوزات احمد منذر للتجارة والصناعة واال

 RR193132485LB 2654512 كرنبري ش.م.ل

 RR193132525LB 2649872 محل قاسم يوسف خليل التجارية

AMARESSENCE PARIS S.A.R.L 2618205 RR193132579LB 

KODTRACTING 2545224 RR193132667LB 

 RR193132715LB 2857145 شركة سبوتلس ش.م.ل.

 RR193132741LB 2851892 تقني ش م م شركة

 RR193132959LB 1246650 علي محمد دبوس

 RR193132993LB 1241650 محمد سامر مصطفى الحلواني

 RR193133027LB 1338820 خديجة اكرم يزبك

 RR193134433LB 257388 بيبلوس ورلد ترايدينغ ش.م.م

  


