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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

 RR209766639LB 101154 شركة اوالد فريد عبد النور

 RR209764195LB 197428 ميشال جوزف توما

 RR207391160LB 201474 الجابر للفنادق والسياحة ش.م.ل

 RR207395100LB 244887 فنسترا ش.م.م

 RR207398415LB 2232019 شركة غلم اند مور ش م م

 RR209766231LB 2259934 ناصر علي الحركة

 RR207398429LB 2268754 بيبر رستو كلوب ش م م

 RR207399185LB 2269804 شركة بيوتيكا ش.م.م.

 RR209766245LB 2283675 شلبية ش م ل

 RR207397499LB 2382292 فيرتيكا ش م م

 RR207398083LB 2406820 شركة انجينيرينغ برودكت كومباني ش م م

 RR209763819LB 2427338 الحالب التجارية ش.م.م

 RR207399194LB 2452549 دولكس الومينيوم ش م م

 RR207399659LB 2463132 زياد احمد ممتاز

 RR207399203LB 2471526 ايديكو للهندسة الداخلية ش م م

 RR207399733LB 2568345 ش.م.مكربز 

 RR209761398LB 2607609 رياض فكتور االسطا

 RR207397445LB 2624681 وينك اونالين سولوشنز (وينكوس) ش.م.م

 RR207396697LB 2646993 التالل الذهبية التجارية ش.م.م

 RR207399923LB 2667676 اسس ش م م

 RR209766347LB 2681206 عباس للتجارة والنقل

 RR207396621LB 2685810 ترايدنغ زون ش.م.م

ALANIS 2685951 RR207399937LB 

 RR207398579LB 2692057 شركة سعيد فرحات وشركاؤه للتجارة العامة

 RR209761472LB 2694413 يو.اي.تي. ش.م.م.

 RR209761486LB 2695674 فرج اسكندر يعقوب و شركاه

 RR207398582LB 2700062 محترف الممثلين ش م ل -ذي اكترز وركشوب 

 RR209761490LB 2708262 روميال للتجارة العامة

S.A.E DESIGN (سناء محمد علي العبد) 2714059 RR209761509LB 

 RR207398199LB 2715973 شركة جب ستايشن ش.م.م.

 RR209761866LB 2716119 بالتينوم فانتشور ش.م..ل

 RR209761543LB 2747174 نيغما فور ترايدينغ ش.م.م.

 RR209762433LB 2749057 بروفايل تك ش.م.م

 RR209761565LB 2752279 فرح -أ

 RR209761574LB 2764189 جاك سامي سليمان وشركاه

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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RACYNE SAL 2774733 RR209761588LB 

 MASCINE 2775542 RR207398619LBشركة البيطار للتجارة والصناعة  ماسكين 

ESTABLISHMENT A.H 2788981 أي. أتش RR207398636LB 

 RR207398653LB 2834363 رامي عبده ابو موسى 

 RR209761631LB 2898124 احمد خالد المطر

 RR209761659LB 2972927 جوزف منصور ماضي

 RR207398715LB 3009816 اي.ام.بي ش.م.م.

EDIDIA S.A.L 3030473 RR209761296LB 

 RR207392925LB 3040520 شركة اي باور سيرفسز ش.م.م.

 RR207398865LB 3089465 اكرم توفيق بوشعيا

 RR207396533LB 3141454 أحمد محمد حمود

 Delicious Bread S.A.R.L 3146056 RR209763005LBديليشز بريد ش.م.م. 

 BAZCO GROUP S.A.R.L 3155827 RR207389563LBبازكو غروب ش.م.م. 

 RR209761319LB 3167781 هبة عفيف الحلوة

 RR209763014LB 3182786 قبالن للسياحة والسفر ش.م.م.

 E Link Managements S.A.R.L 3236357 RR207398738LBاي لينك مانجمنت ش.م.م. 

 RR209761676LB 3267612 المدار للتجارة والتعهدات ش.م.م

 RR209762994LB 3310547 سكاي اندستريز ش م ل

 RR207398769LB 3412221 برومينت ايلي اسطفان وشركاه
  


