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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 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

 RR144589420LB 1502153 خالد حليم عماد
 RR144584498LB 1560615 شركة دغيم ترايدنغ ش.م.م.
 RR144588631LB 1560615 شركة دغيم ترايدنغ ش.م.م.

 RR135788802LB 1649436 يكري ش.م.منعمة اهللا ب
 RR139260185LB 1649436 نعمة اهللا بيكري ش.م.م

 RR135795701LB 1655769 الكترو اوتو ش.م.م
 RR139279221LB 1661256 يوسف قليعاني وشركاه - NAIAشركة نايا 
 RR144567251LB 1661256 يوسف قليعاني وشركاه - NAIAشركة نايا 

 RR138271748LB 1663166 وستريبيبلوس ميتال أند
 RR142810126LB 1663959 ميالد فريد الخوري
 RR135788864LB 1682872 السورنتينو ش.م.م.

 RR135783972LB 1693394 داود لتوزيع الكومبيوتر
 RR144571446LB 1693394 داود لتوزيع الكومبيوتر

 RR135794136LB 1710101 مجموعة المستحب العالمية للعقارات ش.م.م
 RR135791069LB 1712231 شركة سورالكو ش.م.م.

 Mytco s.a.r.l 1717773 RR144589685LBميتكو ش.م.م. 
 RR139279898LB 1717854 البرق للتجارة والنقل

 RR135783354LB 1718037 مؤسسة االمير للصناعة و التجارة (علي محمد خروبي)
 RR142806648LB 1721849 م لالشركة العامة النتاجات بيروت الدولية ش 

 RR135791126LB 1723020 ريبوبليك بيروت ش.م.ل
 RR138271884LB 1723020 ريبوبليك بيروت ش.م.ل
 RR139260344LB 1723020 ريبوبليك بيروت ش.م.ل

 RR135795777LB 1723899 شركة الغزال للوازم الطبية ش م م
 RR142802014LB 1724430 سوليكران اوتيل ش.م.ل

 SMARTEC Technologies s.a.l 1724977 RR140919810LBسمارتك تكنولوجيز ش.م.ل 
 RR140911467LB 1725927 فان رو ش.م.م
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 RR139260358LB 1726556 شركة ميغا ميدا ش.م.ل
 RR135785063LB 1727672 ايلي باسيل للتعهدات
 RR139279133LB 1727672 ايلي باسيل للتعهدات

 RR138271898LB 1728101 ش.م.م. آر.تي.اوتوبارتس
 RR139260361LB 1728101 آر.تي.اوتوبارتس ش.م.م.

 RR135783836LB 1730096 حسين محمد تلجه
 RR135791157LB 1730343 جي.سي. وود ش.م.م.
 RR135794140LB 1730343 جي.سي. وود ش.م.م.

 RR135791174LB 1731653 شركة فاميكس المجموعة الدولية ش.م.م.
 RR144589172LB 1733147 حسين عبد الرزاق الداشر

 picodente sarl 1733738 RR144566931LBبيكودنتي ش.م.م  
 RR135791191LB 1733866 ام. اس. ام كلنينغ سرفسيز ش.م.م

 RR144566928LB 1734169 شركة عودي و عبد الوهاب التجارية (اخالص الدلوحي و شركاؤها)
 RR140902902LB 1737973 فريش ناتشورال بروداكتس ش.م.م (ف.ن.ب)شركة 

 RR139271982LB 1740461 ميراي توما جزراوي
 RR142806325LB 1744193 شركة الشرق االوسط لالنتاج ش.م.م.

 RR135783473LB 1750125 سالم نقوال سرور
 RR139277680LB 1760021 عبد القادر احمد عبدو

 RR142802028LB 1763348 ارة العامة ش.م.ملؤلؤة الشرق للتج
 RR140921552LB 1766250 مؤسسة داود حسين جهمي التجارية(داود حسين جهمي)

 RR135791302LB 1769279 أب انترناشونال غروب ش.م.م-بن
 RR144576647LB 1769279 أب انترناشونال غروب ش.م.م-بن

 AKSA  international  1771675 RR142806339LB عقيقي وصالح
 RR135791316LB 1772257 شركة مام اند داد كيروز ش.م.م.
 RR139260477LB 1772257 شركة مام اند داد كيروز ش.م.م.
 RR140902978LB 1772257 شركة مام اند داد كيروز ش.م.م.

 RR144570445LB 1772859 حاتم سليمان ضو
 RR135795785LB 1775643 حاج ستيل ش.م.م.

 RR135784536LB 1784208 (احمد محمد علي معتوق)Maatouk Traidingتريدنغ للتجارة معتوق 
 RR135791347LB 1787384 ريتش انترناشيونال ش م م
 RR140911555LB 1790581 شركة سيلفركار ش.م.م
 RR144583311LB 1791728 معمر عباس العبد علي
 RR144575774LB 1791752 سيمون اوهانيس اوهانيان

 RR144589169LB 1791752 يمون اوهانيس اوهانيانس
 RR144575788LB 1792046 حسين العبد العمر
 RR144589155LB 1792046 حسين العبد العمر
 RR144575791LB 1792068 علي حمود الحسن
 RR144589141LB 1792068 علي حمود الحسن
 RR144575805LB 1792093 علي محمود حسين
 RR144589138LB 1792093 علي محمود حسين

 RR144575814LB 1792105 محمد نور ذياب الفياض
 RR144589124LB 1792105 محمد نور ذياب الفياض
 RR144589115LB 1792660 محمود خباص العليوي

 Auto Mall 1793657 RR135783059LBاوتو مول   -نديم جورج ملكي 
 DEALERS DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL 1797035 RR142804718LB.ش.م.م

communications Experts comes Middle East S A L 1799393 RR144589645LB 
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 Peaks Resort  1800695 RR135791378LB ش.م.ل
 RR139260548LB 1800782 اتوليه فيكين ش م م
 RR140903032LB 1800782 اتوليه فيكين ش م م

 RR135794198LB 1803645 شركة اش غريغوار ش.م.م
 RR142804721LB 1805149 سكوب ارت اوف كومينيكيشن ش م م

 RR135788983LB 1805346 وسام الحبال
 RR135791418LB 1805346 وسام الحبال
 RR140903077LB 1805346 وسام الحبال

 RR135799045LB 1808046 ميتاكون
 RR135794215LB 1815931 عواضة تريدينغ كومباني ش.م.م

  


