
١ 

  
                

  

  
  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

 RR211605555LB 1134 شركة الخريف ش.م.م

 RR211576205LB 3442 شركة كاي سيستمز ش.م.ل

 RR211612083LB 41037 اندره جورج شيبان

 RR211600363LB 77284 مؤسسة لوكا

 RR211635265LB 101093 نيسي انفست ش.م.ل هولدنغفي

BIS-BOUSTANY INDUSTRIAL SUPPLIES 110449 RR211613821LB 

 RR211614005LB 177505 الياس ريمون حداد

 OCEANE S.A.R.L 190831 RR211635725LBاوسيان ش.م.م

 RR211596363LB 271382 بنك انك ش.م.م.

 RR211640800LB 279633 .م.ستراتيجيك ادفانسد تكنولوجي ش.م

 RR211637160LB 306236 شركة ستلكوم ش.م.ل

BAALBECK TOURISM 1162005 RR211616641LB 

 RR211616686LB 1217380 ابراج للمقاوالت المحدودة ش.م.م

 RR211616730LB 1425356 مجموعة المشاريع االستراتيجة (احمد محمد كرنيب)

 RR211596880LB 1772846 روبير سركيس الخوري

 RR211616791LB 1909010 الموسوي ترايد للتجارة والمقاوالت

 RR211609098LB 1929429 شركة ك س ترست ش م ل

 RR211618174LB 2110561 شركة لطيف للتجارة والصناعة

 RR211597528LB 2144258 إيليت أوتو ش.م.م

 RR211618024LB 2159084 فيوليت هنري باخوس

OM2 2168641 ش.م.ل RR211595045LB 

 RR211616845LB 2192556 روان خالد حمود

 RR210516505LB 2242377 شركة ان بي اس نصر باور سيستمز ش م م

 RR211639979LB 2489495 لينيوم ش م م

 RR211639917LB 2517151 شركة كوايك فيزيون ش.م.م.

 RR211595204LB 2554572 شركة كسار أخوان للمقاوالت ش.م.م

 RR211641561LB 2558453 الشركة الوطنية للترفيه ش.م.م.

 RR211638372LB 2563039 اركيتكتشورال غلوبال فاساد (آ.جي .اف) ش.م.م

 RR211616363LB 2601635 شركة عبدهللا للتجارة واالعمال ش م م

M.C.C  2739197 ش م م RR211617664LB 

 RR211616880LB 2745804 عيارة غروب للتجارة العامة

 RR211597355LB 2751970 كرياتموشينز ش م م

 RR211574080LB 2804246 صالح الدين سليم ظفران

 RR211577537LB 2813627 (اس.تي.سي) عماد قاسم وشريكه -سمارت للتجارة والمقاوالت

 RR211578047LB 2860400 ش م ل - غولدفش وان 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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UNIT FOR LIVING 2877564 RR211610555LB 

 RR211577069LB 2888574 ي دايز ش.م.لهاب

COPERSEC S.A.R.L 2916052 RR211576987LB 

 RR211619651LB 2938100 كعدي المنيوم ش.م.م

 RR211638576LB 2972924 تحومي يونيفورمز

 RR211609773LB 3065141 مول هوالند درايف ش.م.ل.

 RR211578237LB 3074324 جهاد محمد ناصر

 RR211578413LB 3104768 ل ش م ٣٦٠ديدجتس 

 NINE MILES S.A.L HOLDING 3219254 RR211612786LBناين مايلز ش.م.ل. هولدنغ 

 RR211618673LB 3248260 محمد علي دقماق

HAIDAR FOOD sarl 3312156 RR211617580LB 

 RR211618695LB 3319073 ليلكوم

FREDDY'S HOUSE 3365753 RR211578529LB 

 RR211604657LB 3479634 ميماج ش.م.ل

  


