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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

 RR211576531LB 6318 شركة تريبلكس للهندسة ش.م.م

 RR211606349LB 10661 شركة ترايد ماسترز ش.م.م

 RR211611468LB 11559 الشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

 RR211611595LB 35184 البير يوسف الخولي

 RR211611560LB 35933 المؤسسة الوطنية عبر المتوسط للتجارة والصناعة العامة

 RR211571548LB 58542 اليز اليس جوزف عيتاني

 RR211573212LB 76002 الج دور (كيروز جرجس البعقليني)

EGS GROUP 85312 RR210525025LB 

 RR211612605LB 97036 يررياض توفيق الصغ

 RR211612154LB 98890 الياس عبدو ابي خليل

 RR211574969LB 137301 سليمان علي عيسى

 RR211614875LB 141266 عدنان رامز الحاج

 RR211614929LB 187705 مؤسسة الحاج رجب الكجك

 RR211571485LB 206037 شركة الديار للهندسة والمقاوالت والتجارة

 RR211636734LB 210917 د شميسانيلينا محم

 RR211640521LB 233764 شركة عبد الكريم غندور وشركاه

 RR211614376LB 251306 بروتكت الشرق االوسط ش.م.م

 RR211573521LB 259216 جاد ابراهيم باسيل

 RR211573535LB 291284 سي دي سي ترادنغ ( كميل ميشال دوري شمعون)

 RR211594711LB 295637 ية ش.م.مشركة امين قباني التجار

 RR211574796LB 296864 محمود  محمد علي

 HAMAM 298589 RR211612565LBحمام 

 RR211615155LB 310579 علمان امين الجردي (عقارات)

 RR211596434LB 448275 ترايد غروب بالس ( دجو نشأت اندراوس )

 RR211597704LB 543980 ايلي اسعد عواد

 RR211599798LB 624132 ولدنغ ش.م.لسوجيرست ه

 RR211637584LB 633863 اوتو موتيف فرا نشايزينغ ش.م.ل

 RR211571826LB 644935 فرع لبنان- شركة هيوليت باكارد انترناشونال ترايد بي.في

 RR211615323LB 813595 فود كونكشن ش.م.م

 RR211571843LB 895852 ارا اويديك مكرديجيان

 RR211594827LB 928452 ومباني ش.م.مشعر ترايدنغ ك

 RR211597752LB 970408 شركة الخيول للتجارة العامة ش.م.م

 RR210517404LB 1358422 روي جوزف شكيبان

ELITE  MOTORS 1443875 RR211571931LB 

 RR211594929LB 1498798 سيلفر الين غروب ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR211571976LB 1639152 خالد محمد فياض

 RR211596876LB 1736983 ديستينت ش.م.ل

 RR211609291LB 1804977 جهاد رامز عانوتي

 ADAM 1906304 RR211573813LBشركة ادم 

 ADAM 1906304 RR211639625LBشركة ادم 

 MULTI TOOLS SUPPLIERS 1907655 RR211572027LBمالتي توولز سباليرز 

 RR211573362LB 2028547 شركة فيت اوت ش.م.ل.

 RR211638770LB 2043808 ميسكو ميديكال ش.م.م

 RR211642261LB 2076774 مؤسسة القاسم للتجارة و المقاوالت و االستيراد و التصدير

NEW VISION INTERNATIONAL ( فادي علي خفاجة) 2086322 RR211574685LB 

 RR211638911LB 2106026 شركة برفكت الكتريك ش م م

 RR211611834LB 2145387 أم سي الين

 RR211639055LB 2150622 كوفيكو ش.م.ل.

 RR211637774LB 2181527 اسقف ش.م.م

 RR211595323LB 2183400 محمد سمير هاشم

 RR211609393LB 2183400 محمد سمير هاشم

 RR211594022LB 2189985 عمار غروب ش.م.م

 RR211639395LB 2190251 ايلي جوزف طحان

 RR211639510LB 2242381 ل شركة برو اوب ش م

 RR211639302LB 2363174 مانتيس ش م م

 RR211572101LB 2365543 زياد خالد العبد -العبد للتجارة العامة 

 RR211604935LB 2480035 يونيت ش م ل

 RR211640331LB 2503175 باسم القيسي

 RR211607123LB 2541840 شركة سيراف ش.م.م.

 RR211597284LB 2614053 احالم محمد الحطاب

 RR211597298LB 2616389 محمد حسن حمود

 RR211613248LB 2626425 جي آر ميديا غروب ش.م.م

 RR211597307LB 2644293 مصطفى سليم نبوه

 RR211635138LB 2705455 سي سي تكنيك ليبانون ش.م.ل

 RR211572203LB 2715509 عبدالواحد عبدو القاسم

POWER SOLUTION 2741431 RR211642995LB 

MY CAR COMPANY@ CO 2769761 RR211638488LB 

 RR211643369LB 2795860 الحلول المتكاملة لصاحبها شادي شربل رزق

 RR211643514LB 2837480 اليوسف للتجارة العامة الحديثة

 RR211597390LB 2840948 موبايلز تك ش م م

 RR211611732LB 2891889 حسام فحام للصناعة والتجارة - سيلفر الين 

 RR211576766LB 2949859 برودغايت أدفايسرز ش.م.ل

RABACO 2967954 RR211611715LB 

Bow Street 2969141 RR211643616LB 

 RR211610958LB 3011036 هاكوب سركيس قره اوغالنيان

 RR211641235LB 3030687 شركة بي راش ش.م.م.

 RR211609725LB 3192684 رالف منير خوري

mmd 3460293 RR211641456LB 

 RR211636399LB 3516471 شركة بيت العبد - شركة غازي عبدالرزاق سعيد و شركاه 
  


