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  إعالم تبليغ

  الموضوع: تبليغ
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

مديرية الضريبة على القيمة  في دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR211574924LB 9942 شركة ديراب للتجارة ش.م.م

 RR211571619LB 77581 مؤسسة كوثراني للتجارة و الصناعة و التعهدات العامة

 RR211571429LB 78799 حاطوم ترفل

 RR211604569LB 93832 ابو شام اجمد

TechCom 105415 RR211571446LB 

 RR211571463LB 151787 علي محمد قاسم موسى

 RR211597655LB 290564 محمد سليم يوسف الرفاعي

 RR211640875LB 294612 شركة ماركت باليس ش.م.م

Aqua Molding 775830 .اكوا مولدنغ ش.م.م RR211598894LB 

 RR211596553LB 885364 قادر دغيمقاسم عبد ال

 RR211574601LB 916144 سايف الين للسياحة والسفر

 RR211574629LB 928004 التكس كومفورت

 RR211574632LB 1125462 سهام عبد الحسن عالمة

 RR211573610LB 1186924 اول ايفينتز ش.م.م

 RR211573481LB 1243413 كاتيا علي سبيتي

 RR211573645LB 1324556 زياد الياس مهنا

 RR211571914LB 1377690 عماد عبدهللا علي احمد

 RR211574875LB 1378520 رعد انطون رعد

 RR210515615LB 1644009 شركة ام ترايد ش.م.م

 RR211572945LB 1818238 - أحمد حسن الحريري  -مؤسسة شهد للتجارة 

 RR211597845LB 1819552 حسن حسين زعيتر

 RR211575006LB 1876030 رايد ش.م.م.حكيم كونت

 RR211595028LB 1929438 ش م ل ٢شركة دردشات 

 RR211600200LB 1930425 عبد القادر محمصاني واوالده ش م م

 RR211573985LB 1942666 املكو ش.م.م.

 RR211575173LB 1982472 داني جورج باسيل

HMN 2001203 RR211572999LB 

 RR211571199LB 2209632 ش. م. م. ١١٨٨

 RR211573929LB 2267861 عواد كوم تريدينغ

 RR211571208LB 2363936 شركة كتنج ادج

 RR211572631LB 2417582 الخضر للتجارة العامة

 Dynamic objects sarl 2428179 RR211575505LBدايناميك اوبدجكتس ش م م 

 RR211575261LB 2431861 سناء ترادينغ

 RR211575275LB 2431881 الياسمين غروب

 RR211575289LB 2431892 الدمج للتجارة العامة

  
  الجمهورية اللبنانية

  الماليةوزارة 
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR211572132LB 2439181 محمود مصطفى بيومي -محمود بيومي للتجارة العامة 

 RR211574354LB 2454424 تكنو ترايد (حسين علي زعيتر)

E.R.A& CO FOR GENRAL TRADING 2563364 RR211572146LB 

 RR211604590LB 2569042 كوباني ش.م.م شركة فرا ترايدنغ

 RR211574310LB 2578730 لب فويس ش.م.م.

 RR211574306LB 2585632 ألماس ش.م.م

 RR211571260LB 2606072 خليل للباطون الجاهز ش.م.م

M & A PRINTING SERV 2621679 توصية بسيطة RR211571273LB 

 RR211572676LB 2637470 ةالجعفراني للسيراميك و الرخام للتجارة العام

 RR211604983LB 2646627 شركة سوليا ش.م.ل 

EIGHT ZONE(رامي محمد المقداد) 2689145 RR211573067LB 

 RR211571300LB 2692603 وود سيرفيس ش.م.م

 RR211574495LB 2740722 مصطفى حسين اسماعيل

FTS&CO FOR GENERAL TRADING 2745802 RR211575350LB 

 RR211575363LB 2753401 للتجارة العامةلينه 

New Car 2800239 RR211572248LB 

 RR211571344LB 2936526 مور فور لس ش م م

 RR211573257LB 3006993 ورثة لويس يوسف الزغبي

 RR211604997LB 3007201 عبد الحسين ابراهيم حب هللا

 RR211573107LB 3010415 يوسف الياس ابي جودة

Awada Global 3119970 RR211641306LB 

 RR211597409LB 3121749 ناسيونال ارت ش.م.ل.

 RR211597443LB 3430827 شركة غولدن ترايد كومباني ش.م.م.

 RR211642712LB 3436116 صيدلية فارما وان البقاع

 RR211572367LB 3492327 ميل دور
  


