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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

 RR207371046LB 35574 ورثة نبيل عساف

 RR207370536LB 44457 كريم الشيخ

 RR207370213LB 57108 مؤسسة جوميتو

 RR207370235LB 77250 تريكو معماري

 RR207371085LB 93015 تي وشركاهمؤسسة زهير ساعا

 RR207371205LB 132549 حكمت اديب ضاهر

 RR207371426LB 145553 مؤسسة رؤيا للتجارة التعهدات

BACH-SNACKS 206251 RR207371222LB 

 RR207370200LB 249584 البازار للصناعة والتجارة العامة

 A&K Foundation Specialists 254253 RR207371151LB و(ك ) اخصائيواالساسات ش.م.م ( أ)

 RR207371960LB 258844 شركة الزعترية ش م ل

 HAMAM 298589 RR207370686LBحمام 

 RR207370730LB 314028 السعودية للتسويق المحدودة (مركز المزرعة للتسويق )

 RR207370195LB 567810 دياب المتحدة ش.م.م

 RR207372069LB 1057231 إيلي نبيل يونس

B & CO. SARL 1369955 RR207370553LB 

 RR207370575LB 1417493 سانته فارم

 RR207364371LB 1486775 شركة غريسكو للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 RR207371545LB 1602312 جي سي رباط ش.م.م

 RR207370346LB 1670682 محمد محي الدين الرفاعي

 RR207371032LB 1818730 شركة االوائل ش.م.م.

 RR207371987LB 1839278 ابراهيم موسى عرب

 RR207370947LB 1900597 شركة كينغ لصناعة وتجارة مواد البناء ش.م.م

 RR207365451LB 1904979 هوسبيتاليتي & توريسم ه&ت ش م  م

 RR207370641LB 1909010 الموسوي ترايد للتجارة والمقاوالت

 RR207365479LB 1910333 غرين دوت

 RR207365482LB 1911776 و للمقاوالتحوح

 RR207364102LB 1931415 ناجي فوزي عبود

 RR207364164LB 1941253 شركة بريفيالج شزم.م.

GRAMAR (محمود عبد الرضا رحال) 1970822 RR207371077LB 

 RR207370139LB 1987674 توفيق جوزيف رميا

 RR207371182LB 1996542 يمين غروب للبناء والتعهدات ش.م.م

 A S s.a.l 2020409 RR207370385LBأ س ش.م.ل 

 RR207367554LB 2043808 ميسكو ميديكال ش.م.م

 RR207363005LB 2121568 مؤسسة المدى لالعالم والثقافة والفنون ش م م
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 RR207371029LB 2137204 شركة مجموعة الزين ش م م

 RR207368974LB 2201476 اماكس سنتر لإللكترونيات ش.م.م.

ELEGANCE-LBN SARL 2209447 RR207369025LB 

 RR207368648LB 2317413 شركة رأس العين للتجارة والمقاوالت ش.م.م.

 RR207372165LB 2390639 شركة انفي بيوتي انترناسيونال ش م م

 RR207372404LB 2469970 سعاده والطبيعة ش.م.ل.

 RR207359399LB 2472523 برينت ورلد ش م م 

 RR207372395LB 2512979 شادية مخايل نهرا

 RR207372355LB 2539425 ميمولایر

 RR207360335LB 2632457 م.ي.للمفروشات ش.م.م.

 RR207363155LB 2664844 كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR207363265LB 2681071 رحال لالستشارات ووساطة التامين ش.م.م

 RR207363274LB 2682209 م.ش.م.  CCNSشركة 

 RR207363478LB 2716119 بالتينوم فانتشور ش.م..ل

 RR207363495LB 2720401 دورسل يونيتد ش.م.ل.

 RR207363566LB 2774549 فريد محمد خير البريدي

 RR207363610LB 2784766 ش م لMCCميكانيكال كونتراكتينغ كومباني 

 RR207368943LB 2796372 اسا تريدينغ ش.م.ل

 RR207363813LB 2800189 شركة فيكسيت(وليد عسيران وشريكته) ت.ب

 RR207363835LB 2803466 فانكي تكستيل ش.م.ل

J.A.TRADERS 2807607 RR207368991LB 

 RR207363946LB 2819995 غرافيكو غروب ش.م.ل

 RR207370567LB 2905517 جعفر بتروليوم

AL BATROS 2920819 RR207366298LB 

 RR207369348LB 2943661 ربيحة طاهر المصري

 RR207369365LB 2950671 جميل صغير

 RR207366704LB 2958214 شركة البركة اللبنانية المحدودة المسؤولية ش.م.م

 RR207367506LB 2968731 عناية منيمنة

 RR207362543LB 2972123 ايفيتا للتجارة العامة

 RR207367497LB 2988729 باسمة علي مزهر

 RR207368722LB 3053574 شركة المدى للثقافة والفنون ش م ل

 RR207369135LB 3091290 احمد محمد الكجك

 B-Lectual 3165116 RR207369008LBلكتشوال ش.م.م. -بي

 RR207368546LB 3169743 بروجكتس ش.م.م.

 Circle of Faith S.A.L 3189383 RR207372599LBسيركل اوف فايث ش.م.ل. 

 RR207372228LB 3222967 ابراهيم ناصيف طالب

AUTO GHNEIM 3277392 RR207372007LB 

 RR207372608LB 3338577 ذا النغويج بالتفورم (مدنية)

 RR207368696LB 3456259 صيدلية نيو جولف لصاحبتها ميرنا علي سالمي

INDY WORKS S.R 3464135 RR207369970LB 

 RR207372347LB 3537029 كالسيك االمير ش.م.م

 RR207372364LB 3606310 بيغ كاهونا فيلمز ش.م.ل

  


