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  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 المضافة,  القيمة

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:م نشر هذا اإلعالم على الموقع علماً أنه سيت ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR197634077LB 9552 شركة مركز تسويق الصناعات ش.م.ل

 RR197634620LB 12050 شركة مرمر اوريجينال للتجارة والمقاوالت العامة

 RR197636055LB 13012 .م.مجبيلي للصناعات المعدنية (جيمكو) ش

 RR197638048LB 163341 مؤسسة عبد هللا رشيدي

 RR197635069LB 191389 الشركة العالمية للتجارة العامة

 RR197634871LB 248718 شركة السنابل الخضراء للتجارة العامة والنقل ش.م.م

 RR197633964LB 287860 سلطانة ابراهيم البرجي

 RR197633978LB 298032 بو حيدر (اكتمال محمد علي عبد الرضى)اكتمال ا -بانيفوار 

 RR197633995LB 460240 حسام وفيق صانع

 meubledecor sarl 580602 RR197632439LBموبلديكور ش م م 

 RR197633451LB 1200272 نيوستار للتجارة العامة

 RR197635055LB 1366549 مؤسسة موسى حجيج للمحروقات

 RR197634338LB 1606722 ش.م.مشركة كاكس  

 THE STRANGER'S AUCTION 1661912 RR197633788LBساميا النجار وشركاؤها 

 RR197636064LB 1938429 انتر كازا ش م ل

 RR197636095LB 1974064 مؤسسة نور للتجارة  ( بسام امين مراد )

 RR197635452LB 1996611 شركة ناشونال لالطارات والبطاريات ش م م

 RR198382600LB 2022539 ش.م.م. BUILDINGS &BUILDERSشركة 

SECAND HAND CHOICE 2050200 RR193152383LB 

R.M.SERVICING S.A.R.L 2132198 RR198384472LB 

 RR198385549LB 2180896 ليبانون  ش.م.م. - أ. ب. س. س. 

 RR197637776LB 2190496 فايبر كوم ( جوزف فريز ملحم)

 RR197635523LB 2216453 ي الجيموسيم عل

 RR197638082LB 2301590 فريدي جوزف الصديق

 RR197634695LB 2391369 شركة سوفت ليجر ش م م

 RR197634837LB 2416740 شركة ييلدز ش م م

 RR197634908LB 2432047 شركة ج اس اس غروب للتجارة والخدمات ش م م

 RR197633350LB 2443261 برووال ليبانون ش.م.م.

g m g  ج ش.م.م -م  - ج  2445340 RR197631209LB 

g m g  ج ش.م.م -م  - ج  2445340 RR197634165LB 

 RR197634236LB 2456663 شركة البرودوكسيون ش م م

 RR197632306LB 2502589 شركة سرفيسز اند مور ش م م

 RR197635885LB 2518357 الهاديكو للتجارة العامة

 RR197637691LB 2525864 بالتفورم ش م ل

 RR197632725LB 2533514 كيتشن بالس ش.م.م
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 RR198377922LB 2534762 الباج ترايدينغ ش.م.م.

 RR197632853LB 2541413 شركة شهيل للتجارة العامة ش م م

L’ATELIER DU MIEL SARL 2554541 RR197637586LB 

 RR197637643LB 2565667 ميديا النس ش.م.م

 RR197637475LB 2575483 ميشال جان رحال

 RR197637422LB 2585632 ألماس ش.م.م

 RR197637382LB 2590225 بارع غروب ش.م.م

 RR197637351LB 2596680 مارك بطرس البواري

 RR197633139LB 2604806 دليس اند ديالت ش.م.ل

 RR197637317LB 2608230 اكوب هوسب جيلنكريان

 RR197633235LB 2627699 ل (هولدنغ)ش.م. 1 -لشركة ب 

 RR197637161LB 2641564 ايمن محمد علي عيتاني

Aluminium & Glass s a r l (A&G 2643473 RR197637127LB 

 RR197638198LB 2648302 ماركت سوليوشنز ش.م.م

 RR197637095LB 2649188 جينا جميل الشماس

 RR197635585LB 2653104 امبكس للصناعة والتجارة ش.م.م.

 RR197637060LB 2653912 هاغ بالس ش.م.م.

 RR197636078LB 2656281 نيو اكسبرس تشيكن ش.م.م

 RR197637025LB 2656281 نيو اكسبرس تشيكن ش.م.م

 RR197636991LB 2663119 روبير ميالد حنا

 RR197636988LB 2663285 تكني تولز ش.م.م

 RR197636965LB 2670798 ش.م.ل ESCاينرجي سباليز & كونترولز 

 RR197636930LB 2673815 المحترفون للمقاوالت ش.م.م

 RR197636909LB 2676242 فودكلت ش.م.ل

 RR197634783LB 2681581 شركة ايانا ش.م.م.

 RR197636824LB 2685074 سميره رئيف رئيف ابي نادر

 RR197636648LB 2690612 بزنيسز-كونسوليديتد تكنولوجي اند سترز ش.م.م. ث ت اي

 RR197635832LB 2693038 ام في بروجكت ش.م.ل

 RR197636722LB 2699971 أمبروزيا ش.م.ل

 RR197636682LB 2720401 دورسل يونيتد ش.م.ل.

jimy beirut 2725689 RR197636625LB 

 RR197636532LB 2752279 فرح -أ

 RR197636475LB 2769129 كيب بروبيرتي ش.م.ل

 RR197636458LB 2770059 كلوب ش م ل بوتيك هيلث

 Top Tools 2771162 RR197636444LB -توب تولز 

 RR197636427LB 2772134 ملحم علي الشوباصي

 RR197636395LB 2774946 شركة مروان عجاج و شركاه للتجارة

 RR197636360LB 2780651 العاصي رويال فود التجارية ش م ل

 RR197636356LB 2784766 ش م لMCCاني ميكانيكال كونتراكتينغ كومب

 RR197636342LB 2786841 ميدل ايست انترناشيونال ادجسترز ش م م

 RR197636121LB 2800189 شركة فيكسيت(وليد عسيران وشريكته) ت.ب

 RR197635775LB 2809209 ش.م.م - شركة ايليا للتجارة العامة 

 RR197636271LB 2814300 شامي غروب ش.م.م

 RR197636254LB 2819995 يكو غروب ش.م.لغراف

 RR197636210LB 2827011 كلينتكس ش م ل

 RR197635789LB 2866518 عصام ابراهيم الكردي

 RR197635687LB 2872878 سناك بار ش.م.ل

 RR197633709LB 2904215 بسام عمر القطان
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 RR197635700LB 2981665 ذي درانكن داك ش.م.م

 RR197635727LB 2992186 رناشيونالستار ترانسبورت إنت

 Ubiq Innovations S.A.L 2993811 RR197635656LBيوبيك اينوفايشنز ش.م.ل. 

 RR197635735LB 3015740 فان كابيتال ش.م.ل

 RR197635695LB 3022866 سفن سيز برينتنغ كومباني ش.م.م

 RR198380586LB 3138589 ياسمين ش.م.م.

 RR197635903LB 3374029 عماد محمد خير سوبرة

 RR197632031LB 3379812 نيكول انطوان تابت
  


