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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

 RR211575805LB 1425 شركة رينبو ش.م.م.

 RR211573169LB 9540 شركة بينوز ش.م.م

 RR211605286LB 49408 مؤسسة جيالتي اليسار

 RR211594393LB 94858 مؤسسة وليد جراب للصناعة والتجارة

 RR211612145LB 99380 شركة سوجيفارم ش.م.ل

 RR211613852LB 116766 بدوي سايد معوض

 RR211613897LB 127518 ناصر مهاوش عبدو

 RR211613906LB 136510 مؤسسة اورينت للتجليد الفني

 RR211596289LB 204817 شركة درغام ش.م.م

 RR211613985LB 215776 الهاتفية ش م مشركة مطر للتعهدات و اعمال الشبكات 

 RR211604285LB 234860 راسكو انترناشيونال ش.م.م

 RR211571724LB 242184 حاتم محمد الرفاعي

 RR211596332LB 255878 ايديال سرفيسز انترناشيونال ش.م.م

 RR211637156LB 255878 ايديال سرفيسز انترناشيونال ش.م.م

 RR211606026LB 295637 ية ش.م.مشركة امين قباني التجار

 RR211606065LB 314190 ميتكو ش.م.م

 RR211615221LB 592507 رامو كومباني

 RR211574592LB 598135 (حليم سمير خيرهللا) AVANTIافانتي 

 RR211596482LB 633863 اوتو موتيف فرا نشايزينغ ش.م.ل

 RR211571857LB 914978 احمد الحسين الدندشلي

 RR211571888LB 1223155 خضر حدرج للتجاره العامة(خضر ابراهيم حدرج) مؤسسة

 RR211635950LB 1598554 شركة كاريزما ش.م.م.

 RR211609019LB 1782257 شركة ريد الين انترناسيونال ش.م.ل

 RR211573671LB 1797445 شركة خليل للتعهدات والتجارة ش م م

 RR211638001LB 1799343 عبد هللا محمد ديب الرفاعي

 RR211609040LB 1819205 اليت بايت ش.م.ل

 RR211609067LB 1856838 شركة ليبروم ش م م

 RR211574181LB 1886395 ر/ي/د ش.م.م.

 RR211609345LB 1895904 الشمال للسياحة واالستثمار

 RR211597474LB 1952683 نزيه سليمان ابو مراد

 RR211641178LB 1991142 هايتك كوربوريشن ش.م.م.

 RR211605136LB 2008001 موجيتك ش.م.م.

 RR211572058LB 2055794 محمد فرج سليمان

 RR211597001LB 2089252 غلوبال برودكتس ش م م

 RR211638956LB 2129659 رؤفت حمود ركاب

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR211575200LB 2183320 حسين يوسف بندر

 RR211575213LB 2277101 الديوان للتجارة العامة (باسم خليل خليل)

 RR211575227LB 2304081 خالد احمد قرحاني

 RR211609552LB 2379230 الو دوالب ش م م

 RR211573889LB 2461895 شركة كركي للتجارة و المقاوالت ش.م.م.

 RR211639877LB 2463283 مارون بديع همدر

 RR211604881LB 2468758 ش م م ICEشركة ابراهيم للتعهدات والهندسة 

 RR211640138LB 2494711 توصية بسيطة -رمزي احمد طه الجندي و شركاه ( شركة رمزي الجندي ) 

 RR211604714LB 2502409 غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)

 RR211610184LB 2547698 طالل الزين

 RR211610365LB 2750097 اوليف تري هولدنغ ش.م.ل

 RR211575111LB 2790455 برازيا ش.م.ل.

PURE VISION SARL 2833760 RR211606803LB 

 RR211576695LB 2839861 شركة م.ق.الين التجارية ش.م.م

 RR211576718LB 2848781 شركة علم الدين لإلنماء ش م م

 RR211610547LB 2864374 الخالط اللبناني (لوميكس ) ش م ل

FIRMUS S.A.L 2936916 RR211613574LB 

 RR211606264LB 2954155 ابراهيم غطاس

ONKEL GROUP S.A.R.L 2983172 RR211614022LB 

MICHEL FLOUTY 3062514 RR211609760LB 

R&B HOLDING S.A.L 3200950 RR211612755LB 

 RR211610771LB 3412615 بي أم بي . أن ش.م.م

 Foods  &Flames S.A.R.L 3441993 RR211641442LB - شركة فودز وفليمز التجارية ش.م.م 

 RR211613530LB 3461741 يونفرسال ديستربيوترز غروب ش.م.ل

 RR211613132LB 3469839 ذو كازنس ش م م
  


