
1 

  
                

  

  
  
  

  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  -تدعو وزارة المالية    

في  مديرية الضريبة على  دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورنيش النهر -مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل يمة المضافة, الق

منهم خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علمًا أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

    
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR144589711LB 1500831 شركة جونيبر ش.م.م
 RR144588146LB 1544801 مؤسسة قاسم التجارية  ( شادي عبداهللا قاسم )

 RR144589402LB 1544801 سم )مؤسسة قاسم التجارية  ( شادي عبداهللا قا
 RR144589393LB 1556652 مؤسسة رواد للتجارة والصناعة (علي نايف نصار)

 RR139279155LB 1561383 حنين ش.م.م
 RR144574561LB 2035705 نايف حسين عز الدين

SO DIFFERENT SARL 2036246 RR144573946LB 
 RR144574632LB 2092596 شركة طحان ترايدنغ ش م ل

 RR139273921LB 2133347 تايست ش م ل
 RR142800044LB 2133347 تايست ش م ل

 RR139273935LB 2134043 انرجي كونتراكتنغ اند تريدينغ ش م م ( ا ي كات )
 RR142800061LB 2136398 فور بيز ت.ب.

 RR135783385LB 2137532 طوني الياس العاقوري
 RR135794326LB 2138697 شركة سليم التجارية ش.م.م
 RR139273970LB 2142828 نيو ايدج مانيجمنت ش.م.م

 RR135795940LB 2144711 ال مانش ش.م.م
 RR139273997LB 2151185 مؤسسة غاما للتجارة العامة

 RR139274003LB 2152432 نبيل مطوط
 RR135794330LB 2158728 ماجيك هيربل ش.م.م

 RR135795967LB 2159740 شركة راي بيبر سابليرز ش.م.م
 RR139274065LB 2159800 اد اون ش م م
 RR142800194LB 2159800 اد اون ش م م

 RR144567027LB 2160729 كليمز اكسبرس لبنان (سي.اي)ش.م.ل.
 RR142804797LB 2167940 المتحدة للحديد ش م م

 DBAYEH 78 SAL 2169319 RR144571375LBش م ل  78ضبيه 
 RR135795975LB 2170019 .م)لكجري ديزاين (ش.م
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 RR139274105LB 2171341 شركة اوبريتورز كليننغ ش م ل
 RR139274119LB 2172243 شركة سي. كير ش.م.م.

 RR139274122LB 2174592 شركة مشيك كو للصناعة والتجارة
 RR142802076LB 2176240 صيدلية سان جوزف (منال يوسف عواد)

 RR139274153LB 2179997 كوول اكسبرتس ش.م.م
 RR139274167LB 2182732 الوكيل
 RR142802102LB 2182732 الوكيل

)للتجارة العامة(رفعت شكيب الريشاني  R.S 2193639 RR139274198LB 
 RR135788728LB 2202965 ش م م 768اوديت 
 RR139274215LB 2202965 ش م م 768اوديت 
 RR142802178LB 2202965 ش م م 768اوديت 

 RR142802218LB 2218048 ركة اون تايم بابليشينغ ش.م.مش
 RR135795984LB 2223345 شركة س.أ.س  ش.م.م.

 RR144576908LB 2228950 بالل ونضال الجردي
 RR142802235LB 2229949 اشي استديو ش م م
 RR144580292LB 2239840 براشن بلو ش م ل

 RR144573685LB 2240516 اوبن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل
 RR135792064LB 2242836 شركة الهندسة للخدمات والتحاليل ش.م.م.

 RR139274343LB 2249154 شركة مام & شيفز ش م ل
 real cleaning services 2274906 RR139274391LBريل كلينينغ سرفيسز 
 real cleaning services 2274906 RR142802345LBريل كلينينغ سرفيسز 

 RR135784329LB 2296991 ين المقدادحسن حس
 RR139277565LB 2334626 ستار ناشيونال ش.م.م.

  


