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  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

 RR211611088LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

 RR211576593LB 6787 شركة اسومة للتجارة والمقاوالت العامة ش.م.م

 RR211594212LB 6787 الت العامة ش.م.مشركة اسومة للتجارة والمقاو

 RR211611216LB 9071 شركة ابناء فؤاد نسيب الجردي ش.م.م

 RR211571551LB 67722 الشركة الوطنية للخدمات والتوظيف ش.م.م.

 RR211596111LB 99380 شركة سوجيفارم ش.م.ل

 RR211596195LB 127518 ناصر مهاوش عبدو

 RR211574779LB 223520 راوول يوسف الزريبي

Mechanical Engineering Maintenance Operation sarl 250892 RR211594645LB 

Mechanical Engineering Maintenance Operation sarl 250892 RR211605935LB 

 RR211574558LB 291235 شهرزاد عز الدين جلخي

 RR211571786LB 332586 محمد مصطقى قدور

 RR211595425LB 436369 وب للصناعة والتجارة ش.م.م.شركة ديسكفيري غر

 RR211598761LB 469683 نجيب مايز المطران  صيدلية الفرزل

 OURJOUWAN COM S.A.R.L 977340 RR211637862LBشركة اورجوان كوم ش.م.م 

 RR211574840LB 1001120 ابراهيم الياس مخائيل

 RR211597783LB 1266041 شركة ميزون دو كوتون

YUPPI 1464635 ش.م.م RR211608486LB 

 RR211608781LB 1649192 ش.م.ل TOYS 4 LESSشركة توي بارك 

 RR211608835LB 1682001 شركة كروبو انترا ش.م.ل

 RR211642765LB 1702668 زياد الياس شحود

PHOENIX SYSTEM S.A.R.L 1771578 RR211608971LB 

 RR211612503LB 1969474 ل شركة سيدروس انتربرايزس هولدنغ ش م

 RR211605167LB 2022372 شركة الهراوي للخدمات العامة ش.م.م.

 RR211638837LB 2052225 التجاريةkawaمؤسسة

 RR211597032LB 2160729 كليمز اكسبرس لبنان (سي.اي)ش.م.ل.

 RR211595076LB 2225070 انعام محمود ابو خشية

 RR211609455LB 2225070 انعام محمود ابو خشية

 RR211575315LB 2474429 ساندي جوس sandy juiceشركة علي مصطفى الغضبان ومحمد فرحان عبد الرحيم وشركاهم 

 RR211639934LB 2479328 كروبس ش.م.ل

 RR211640005LB 2490690 شركة كروسري اسد صليبا ش م م

 RR211640212LB 2517614 محمد خير أحمد عراجي وشركاه -شركة النسر للغاز 

 A.H.H .S.A.R.L 2519724 RR211638369LBشركة 

 RR211595195LB 2520397 شركة فيرست تارغت ش م م

 RR211607110LB 2540975 شركة اي بي جي غروب ش.م.م.
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 RR211607199LB 2571285 اميل يوسف لحود

 RR211574116LB 2578900 طوني فؤاد ايوب

 RR211641986LB 2663119 روبير ميالد حنا

 RR211606295LB 2685495 فرع شركة اجنبية- ستانيلوف الفردية المحدودة المسؤولية

fresh stop 2686974 ش م ل RR211573053LB 

 RR211607052LB 2690612 بزنيسز-كونسوليديتد تكنولوجي اند سترز ش.م.م. ث ت اي

 RR211607004LB 2724996 تراينغل لتصميم المواقع اإللكترونية وتطويرها

 RR211642920LB 2724996 تراينغل لتصميم المواقع اإللكترونية وتطويرها

 RR211643015LB 2747261 ميديا هوليك ش.م.م

 RR211597911LB 2762387 ك & ك للترفيه ش.م.م.

 RR211606967LB 2762387 ك & ك للترفيه ش.م.م.

 RR211643117LB 2762387 ك & ك للترفيه ش.م.م.

 RR211605082LB 2772997 صناعة والتجارة العامةالفهد لل

 RR211643545LB 2893014 شركة ابو ناصر للتجارة العامة ش.م.م

 RR211574487LB 2906218 سباركو ش م م

 RR211606247LB 2912135 الركن الشامي ش.م.م.

 RR211610595LB 2931043 اورا مي ش.م.ل.

 RR211612415LB 2948416 نجوى نهاد االسعد

 RR211612392LB 2954044 سيد هاشم عبد الرحمن الهاشم

 RR211606202LB 3008579 عزت محمد بهيج قدورة

 RR211641297LB 3106099 شركة برايم سيراميك ش.م.م

 RR211609932LB 3116761 طالب و شركاه

 RR211606180LB 3137229 عبد الرحمن نعمة للنقل

 RR211612826LB 3267542 شركة كيالي انتربريز ش.م.م

 RR211612738LB 3441352 الشركة اللبنانية للتجارة -شركة اسامة بيطار وشربل ايوب 
  


