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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

 RR200290365LB 4695 شركة خالط ترافل ش.م.م

 RR200290422LB 13012 جبيلي للصناعات المعدنية (جيمكو) ش.م.م

 RR200290541LB 71574 سيرتيك

 RR200290569LB 76544 ريمون ابي خليل

 RR200290586LB 82250 شركة ابناء مجيد عزاقير التجارية

 RR200292255LB 97466 فان سبايس

 Allam Asca Hold group 108414 RR200286153LBمجموعة عالم للسقاالت

 RR200290691LB 129581 غولدن كوفر

 RR200292370LB 163993 مؤسسة حسن محمد عيسى

 RR200290759LB 168724 للتجارة العامة(لصاحبهاابراهيم حيدر غدار)مؤسسة ابراهيم غدار 

 RR200287026LB 195585 ش.م.ل 2بامكو 

 RR200290802LB 196834 فكتوريا فالديمير الجردي

 RR200285997LB 204782 شركة الشرق االوسط للحراريات والعوازل (ميريك) ش.م.م

 RR200290833LB 215646 ماجد حسين منذر (مجيدكو)

 RR200290881LB 243092 مؤسسة يوسف خروبي للتجارة العامةلصاحبها يوسف محمد خروبي 

 RR200290949LB 256073 جهاد شماعة-اعناب للمواد الغذائية والتجارة العامة

 RR200287692LB 266780 الشركة العالمية للشحن والتصدير جواد وسيرميني ش.م.م

 RR200292825LB 278978 طوني جورج اجبع

 RR200292834LB 279008 شركة شهد لتأجير السيارات ش. م. م.

 RR200292922LB 295140 مؤسسة المغترب للتجارة العامة لصاحبتها لبنى طالل فواز

 WILLOW GARDEN S.A.R.L 295567 RR200292936LBويلو غاردن ش.م.م 

 RR200293004LB 305457 شركة الجبل ش.م.م

 RR200293066LB 311399 خليل الخنسا وشريكه-كومباني  الخنسا ترايدنغ

 Nexus 315198 RR200293123LBشركة نكسس ش.م.م 

 RR200291122LB 453386 النجوم لالتصاالت ش.م.م

 RR193154150LB 478676 شركة زغبي غروب للرخام والتعهدات ج ن ج(ش.م.م)

 RR200293313LB 584404 تاندر رانت ايه كار ش.م.م

 RR200293361LB 618390 كترونيكس ش.م.مما

 RR200294305LB 624121 شركة مهنا برازرس كومباني ش.م.م

 RR200292803LB 731496 خليفة وشركاه ش.م.م -كروموتيك 

 RR200289999LB 1193900 بلماكو (توصية بسيطة)

 RR200294217LB 1207981 رشيد احمد الفري

 RR200294234LB 1215186 شركة انطوان ديب موتورز ش.م.م

 RR200294340LB 1215699 ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

 RR200294588LB 1217190 ايديال بترول (حسين منير منذر)
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 RR200294614LB 1221756 لبنان ش.م.ل -الشركة العربية للتنقيط 

 RR200251843LB 1231400 متالينوكس ش.م.م

 RR200295172LB 1335549 شركة المدبر فود كونسبتس  ش.م.ل

 RR200288636LB 1480641 اس بي اس ش.م.م

 RR200288675LB 1488938 راساش ش.م.ل

 RR200288755LB 1499751 شركة دالتا باطون ش.م.م

 RR200288769LB 1500831 شركة جونيبر ش.م.م

 RR200288786LB 1504674 العربية االلمانية لتكنولوجيا المخلفات البيئية محمد محمود سيد احمد مبروك و شركاه آجيت

 RR200288857LB 1556852 محمد يحي االلطي

 RR200288865LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR200288888LB 1577391 نبيل فايز الشوملي داري

 RR200289013LB 1624992 ديب جرجي الخوري

 RR200289035LB 1626940 انطوان القزي

 RR200289075LB 1631287 اميرة مصطفى غنيم

 RR200289115LB 1642502 شركة سمايل ش.م.م

 RR200289279LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR200289305LB 1726687 غلوبس ترايدنغ ش.م.م

 RR200289340LB 1727765 يعقوب التجارية

 RR200289367LB 1730096 حسين محمد تلجه

 RR200289557LB 1792924 او بي وان ك ش.م.م.

 RR200289631LB 1835199 زياد الجندي وشركاه

 RR200289659LB 1839703 سعيد نعمة هللا سعيد

 RR200289680LB 1858654 السارة لألقمشة و االحذية و األلبسة

MAJED ELECTRIC 1858682 RR200289693LB 

 RR200289764LB 1867277 شركة ذي ايغل تكستيل ش م م

 RR200289835LB 1905842 لوغ هاوس ش.م.ل

 RR200289971LB 1906385 بي انترتاينمنت ش.م.م

 RR200294971LB 1976630 رضوان سليمان عجيب (افينيو مطاعم ومقاهي)

 RR200296218LB 2036469 سمارت باور جنرايتر

 RR200288313LB 2172555 شركة ريتش بايك ش.م.م.

 RR200288432LB 2207296 دبليو بي اس ش م م

 insideout construction s.a.r.l 2427144 RR200293772LBانسايد اوت كونستركشن ش.م.م 

 RR200294870LB 2479328 كروبس ش.م.ل

 RR200293928LB 2511854 شركة ميكروفاشن ش م م

 RR200293931LB 2524756 حسن احمد خليفة -ين للتجارة العامة الياسم

 RR200293959LB 2532955 شاتيال ترايدينغ ش.م.م

MADE CLEAN S.A.R.L 2550418 RR200293993LB 

 RR200294000LB 2552642 أ.ب.س.أوول بيزنس سوليوشنز ش.م.م

 RR200294013LB 2564857 حداد لأللومينيوم والخرضوات ش.م.م

 RR200294027LB 2565326 ناديا للتجارة العامة

 RR200294092LB 2594912 سامي جورج اسود

 RR200294150LB 2606041 ساتيتز ش.م.م

 RR200294163LB 2606623 جان زاكي القدسي

 RR200294185LB 2619276 شركة الهاني

 RR200293653LB 2644295 شركة سمايل فارما ش.م.م

 RR200293675LB 2646627 شركة سوليا ش.م.ل 

I.T.C.S information technologie and communication services 2647211 RR200293684LB 

 RR200293698LB 2649114 شركة الوفاء للتجارة العامة ش.م.م.
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 RR200293707LB 2650719 عالء حسن

 RR200293715LB 2658221 ار.كي كايترينغ غروب ش.م.ل

R K S TRADING 2673384 RR200292556LB 

 RR200293429LB 2768737 نخلة بالست

 RR200293450LB 2776762 جواد وشركاه توصية بسيطة

EFS FACILIIES SERVICES LEBANON SARL 2783516 RR200293494LB 

 RR200293525LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م

 RR200293565LB 2803965 شركة اف.جي.ماركوم ش م ل

 RR200293582LB 2819078 شركة فود نايشن ش.م.م

 RR200293596LB 2819995 غرافيكو غروب ش.م.ل

 RR200293619LB 2826964 دروبس اند داشز ش م م

 RR200293622LB 2827011 كلينتكس ش م ل

STEFFEN WULF GASSEL 2828774 RR200293640LB 

 RR200294248LB 3405719 جولدن كراون رنت اي كار ش م م

 RR200292406LB 3422037 شركة علي االطرش وشركاه

 RR200292295LB 3486868 شركة مونو سبيريت ش م ل

 RR200292281LB 3526934 فرايترز ش.م.م
  


