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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

 RR211606318LB 10463 شركة كهرباء للهندسة ش.م.م

 RR211577642LB 178176 الشركة اللبنانية للتعهدات والتنظيف والتجميل 

 RR211577744LB 205473 سهيل فكتور حسن

 RR211580037LB 221407 ركة اوفيس سيستمز اند بروداكتس ش.م.مش

 RR211580045LB 221839 ام.بي.فاشون ( ليبانون) ش.م.م

 RR211640739LB 261548 أحمد علي صالح للتجارة العامة

 RR211640813LB 286621 جوزف بشارة قضماني

 CHOC H&S 312395 RR211597678LBشوك اتش اند اس ش.م.م 

Hospitality Industrial Catering Equipment HICE sal 482026 RR211615204LB 

 RR211581284LB 530101 جويس حنا هيمو

 RR211580902LB 1237955 كراون تورز للسياحة والسفر

 RR211578104LB 1417303 شركة ليبرتي ترايدنغ ش.م.م

 RR211618276LB 2043108 ايتز فور هيلث ش.م.ل

 RR211614455LB 2190251 طحانايلي جوزف 

 RR211619475LB 2382292 فيرتيكا ش م م

 RR211580584LB 2457448 شركة بونتا ديل إسته ش.م.م.

 RR211580540LB 2490690 شركة كروسري اسد صليبا ش م م

 RR211580329LB 2590225 بارع غروب ش.م.م

I.T.C.S information technologie and communication services 2647211 RR211580235LB 

 RR211580195LB 2668837 نوترافريس فارما ش م ل

 RR211580099LB 2700062 محترف الممثلين ش م ل -ذي اكترز وركشوب 

BRAND - AID 2709053 RR211581783LB 

 RR210519626LB 2711899 شركة سليم والياس بارود للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR211581837LB 2724517 روال عصام ضامن

 RR211606998LB 2725645 بولس الغزال الغزال معوض

PROFILE GROUP S.A.R.L 2761589 RR211643103LB 

Parking Management Company s.a.r.l 2803273 RR211577568LB 

BH5058 2886083 RR211579246LB 

Rana Salam Design 2923711 ش.م.م RR211579127LB 

 RR211619767LB 2926137 دوبل اي غروب ش.م.مشركة 

 RR211579524LB 2940912 شركة تريماك ش.م.م.

 RR211579135LB 2972123 ايفيتا للتجارة العامة

 RR211578339LB 2972924 تحومي يونيفورمز

 RR211619492LB 3017603 كيوارد غروب ش م ل هولدنغ

 RR211579348LB 3029094 كا ام اتش للتطوير ش.م.ل.

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR211579351LB 3031990 الشركة الهندسية للمصاعد و المعدات ش.م.ل

 RR211578634LB 3076060 ضناوي كار سنتر

 RR211578400LB 3076690 -عبد الكريم أيوب وشريكته-ايفرست ديكور سنتر

 RR211579396LB 3086385 رسالن للتعهدات الكهربائية والمقاوالت

 RR211578206LB 3135792 وقطع الغيار الجنى لتجارة السيارات

ICT S.A.R.L 3137127 RR211579025LB 

 RR211579419LB 3138589 ياسمين ش.م.م.

RHA COMPANY S.A.R.L 3183883 RR211578988LB 

 RR211579440LB 3185832 بالك دايموند ش.م.م.

 RR211581678LB 3189258 فايوم ش.م.ل.

 RR211578974LB 3200188 شركة دينيكو ش.م.م

S & H for general trading 3218230 RR211579453LB 

 RR211578943LB 3226125 وود الين

 RR211578223LB 3276307 فاطيما غروب للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR211578492LB 3305003 جافكو للتجارة العامة والمقاوالت

 RR211578855LB 3366511 اولد سكول ش.م.ل

 RR211579816LB 3403616 ب الهيبي(شراكة فعلية)حاتم ذيا

 RR211579833LB 3417487 انيس جوزف جريصاتي

 RR211615385LB 3428625 اوربان ماركت ش.م.ل

 RR211617125LB 3461938 عمر مالك عبد الخالق

 RR211579379LB 3465095 دي. أس. جي. غروب ش.م.م

HAJJPIO S.A.R.L 3473886 RR211619356LB 

 RR211573124LB 3532497 فؤاد فاروق الشحيمي

  


