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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 المضافة,  القيمة

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR209793268LB 8916 شركة بزنس غروب ش.م.م

 RR209793342LB 10477 ماغرا انترناسيونال

 RR209801052LB 13044 شركة خليل للتجارة والصناعة

 RR208603055LB 13245 .م.مشركة "الويز" لالغذية ش

 RR208604436LB 13354 ليفيل ناين ش.م.م

 RR209793855LB 28144 محطة سعيد نصر

 RR209801605LB 40906 كمال حليم بارتي

 RR209794436LB 83172 يعقوب اخوان

 RR209796627LB 164888 شارلي تاكسي

 RR208589075LB 190096 بارتر كارد لبيانون  ش.م.ل

 RR209802101LB 223304 انيس يوسف درغوث المغربيمحمد 

 RR208605683LB 238514 الشركة االردنية اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م

 RR208603206LB 239426 استيراد وتصدير - مسعود للمقاوالت والتجارة العامة 

 RR209795184LB 242938 عبد الله صالح يوسف

 RR208606587LB 245105 احمد علي الحمود

 RR208609022LB 273404 اندستريكو للهندسة والتجارة/توفيق سلمان دالل

 RR208608954LB 312487 جهاد محمود الصغير

 RR209801905LB 426910 مصطفى محمد الفوعاني

 RR208606729LB 571808 احمد مصطفى الرفاعي

 RR209799053LB 575263 غسان عمر حمد

 RR209792713LB 592507 رامو كومباني

 RR208602470LB 955426 هشام محمد عبد الخالق

 RR209798680LB 1087943 مؤسسة جمال سعيد حمادة للتجارة العامه

 RR209798676LB 1092829 مصطفى سعيد ابو غزالة-رنيم للسيارات 

 RR208603435LB 1122379 علي ابراهيم حمود

Perfect Home Equipment -1190562 حمود كمال العلي RR209801375LB 

 EYE GROUP 1194331 RR209796216LB- ريان فؤاد بو شقرة 

 RR208595442LB 1212338 احمد اسعد اللويس

 RR209792015LB 1261219 سليمان رحيل الخلف

 RR208602917LB 1283390 محمود محمد سالم

 RR209798407LB 1324709 فايز مصطفى زقزوق

 RR209770205LB 1349472 ربيع ربيع جحا

 RR209794325LB 1363338 رشدي تركي ترك

 RR209800825LB 1373501 هالل عمر زين الدين

 RR209797857LB 1373952 سامي مصطفى حوسو
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 RR208608509LB 1525119 ( كتورة نقوال القسيس )   W.I.Mو.أ.م   

 RR208590391LB 1630468 سمير رامز اسعد درغام

 RR208603400LB 1649162 جوان داود عثمان

 RR208603461LB 1791744 غسان عمر حمد

4you 1854417 شركة زياد واياد رحيل وشركاؤهما التجارية RR209798163LB 

 RR208603475LB 1875137 غسان عمر حمد

 MULTI TOOLS SUPPLIERS 1907655 RR209799169LBمالتي توولز سباليرز 

 RR208590723LB 2216453 وسيم علي الجيم

 RR209794793LB 2228353 المتحد للتجارة والترانزيت

 RR209795887LB 2573712 عادل شوقي المصري و شركاه

 RR209794688LB 2606647 شربل الياس صليبا

 RR209795958LB 2607610 محمد علي زكريا دمج

 RR209797401LB 2607610 محمد علي زكريا دمج

 RR209802322LB 2655556 حسين ابراهيم شحرور

ESCALES S.A.RL 2656149 RR209796088LB 

 RR209796220LB 2692978 زياد الخطيب

 RR209796304LB 2714572 شنجي كونسالتينغ ش.م.م

 RR209800600LB 2749516 مؤسسة محمد معين نابلسي للتجارة العامة

 RR209802340LB 2776993 مصطفى زكريا كنعان

 RR209797517LB 2784494 هال هولدنغ ش.م.ل

 RR209797741LB 2813061 بالن اند غو ش.م.م

 RR209797083LB 2841881 انتر فروتس كومباني ش م م

 RR208609314LB 2947550 مؤسسة عماد الدين التجارية

 RR209798530LB 3389972 فريال مصطفى كركلي

 RR209799433LB 3598958 عماد درويش مصطقى طاهر

  


