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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

 RR146960510LB 814 شركة اتكو ش.م.ل
 RR146960554LB 1307 شركة اتكو ش.م.م (اشقر للنقل والتجارة ش.م.م )

 RR146960608LB 2515 االتحاد الصناعي والتجاري (اونيكو) ش.م.ل
 RR146955639LB 3288 ليبتكس ش.م.ل

 RR146961387LB 3973 مؤسسة حبيب ماضي ش.م.م
 RR146961444LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

 RR146961475LB 5031 شركة لبنان للتجارة والصناعة ش.م.م
 RR146953023LB 5731 شركة فيفا للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR144590839LB 7991 شركة ريمون بركة ش.م.ل
 RR146961740LB 8686 بزنس اكوبمنت كومباني ش.م.ل

 RR146953258LB 8947 سوكنال ش.م.م -الشركة الوطنية لاللمنيوم 
 RR146961815LB 10777 صالح مجري وشركاه ش.م.م -او جي مجموعة تجهيز المكاتب 
 RR146958051LB 10833 .مشركة بات للبناء والتجارة ش.م

 RR146961974LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية
 RR146961988LB 36124 جرجس الكركي

 RR146964088LB 42176 احسان سميح خليل عجاج
 RR146955815LB 60033 مؤسسة هاكوب دادريان

 RR146962095LB 60129 مستودع لوازم طب االسنان
 RR146962127LB 64059 انطون رعيديجوزف 

 RR146962396LB 84105 ادكو -شركة دبس للتجارة والصناعة 
 RR146962436LB 87400 مؤسسة جنرال بوكس للتجارة  والصناعة

 RR146953227LB 88208 كارنيتكس
 RR146962555LB 90399 كاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان

 RR146962569LB 90535 شركة برومود
 RR144581995LB 92990 مطعم الشحرور

 RR146962657LB 95383 شركة داكسيان اخوان ش.م.م
 RR146962691LB 97330 الشركة الحديثة للتجارة العامة ش.م.م

 RR146962731LB 99792 اصادور وارتكس سرابيان
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 RR146962793LB 108667 توناكو ش.م.م
 RR146962802LB 108858 ة والتجارة ش.م.لشركة وديع قساطلي للصناع

 RR146962935LB 122371 شركة الخنسا للتعهدات والتجارة العامة ش.م.م
 RR146962966LB 123691 اوبيريتورز (بروبرتي ماناجمانت اند كونترول ) ش.م.ل

 RR146955687LB 144674 محمد احمد نجدي
 RR146963025LB 153525 رشركة جان يعقوب وشركاه المعروفة باسم جان بيا

 RR146956245LB 183882 شركة شاسكو
 RR146956285LB 189356 شركة كاديتك ش.م.م
 RR146956395LB 205357 سانت ايلي غروب

 FOODS ART limited 221141 RR146956489LBفودذ أرت ش.م.م  
 RR146955744LB 222851 عقارات -محمد عصام الحلبية 

 RR146956563LB 224255 المدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن سعد
 RR146956719LB 236932 شركة ميكانيكال كونتراكتينغ كومباني

 RR146955585LB 239457 اوريجينال اكويبمنت بارتس/لصاحبتها نادين جميل غنطوس
 RR146956798LB 245052 فليت منجمنت كومباني ش.م.ل

 RR146956807LB 245388 ي لصاحبها هادي سليمان اسماعيلصيدلية الهاد
 RR146956815LB 246943 عمر ايلي ضاهر مخلص بضائع مرخص

 RR146956872LB 255620 بيكالوتشي /ابراهيم بشارة وشريكه
 RR146956965LB 267643 مؤسسة علي حمد التجارية

 RR146956974LB 268184 شركة تيا للنشر واالعالن ش.م.م
 RR146957008LB 277409 وشي للتبريد ش.م.مه

 M. M. J. S. A. R. L 283491 RR146957039LBام. ام. ج ش. م. م. 
 RR146957087LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 RR144576369LB 292339 شركة بلو مون الدارة الفنادق والمطاعم ش.م.م
 RR146957158LB 304476 /عباس حسن بعلبكيGLOBALغلوبال 

 RR146958286LB 309217 ايليمانت كرياتيف كوميونيكايشن ش.م.م
 RR146958312LB 312611 ابتكس ش.م.م

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR146958330LBبانو بالس ش.م.م 
 RR146954681LB 373597 ميشال نجيب معكرون

 RR132542650LB 426910 مصطفى محمد الفوعاني
 RR146958462LB 474479 صيدون انفيرو منتال

 RR144566551LB 600285 ساميا وغادة هواويني وشركائهما-هداتيك
 RR146949284LB 600285 ساميا وغادة هواويني وشركائهما-هداتيك

 RR144588035LB 603954 شوقي اسعد صوايا
 RR146949995LB 603954 شوقي اسعد صوايا

 RR144569181LB 605501 سيغما للتعهدات ش.م.م
 RR144588251LB 608745 ميالد طنوس مرهج
 RR146950013LB 608745 ميالد طنوس مرهج

 RR144584484LB 612198 فيو ش.م.م - فارما 
 RR144584475LB 616349 أحمد خالد المصول
 RR144584467LB 619218 عبدالرزاق السبيتي

 RR144567322LB 633863 اوتو موتيف فرا نشايزينغ ش.م.ل
 POWER FITNESS SAL 646049 RR140927127LBور فيتنس ش.م.ل شركة با
 RR146958547LB 652757 حسن ناصر وشركاه-سولييا 

 RR144575641LB 655070 شركة دنيا للتجارة والبناء ش.م.ل
 RR144588971LB 655070 شركة دنيا للتجارة والبناء ش.م.ل

 RR144575655LB 656298 سلطان ابراهيم الحسن
 RR144589305LB 656298 ابراهيم الحسن سلطان

 RR146946504LB 673322 روني رامز ابو عياش
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 RR146956135LB 686794 سي.ام.اس ش.م.م-شركة سنترو موتور شو 
 RR144575672LB 689036 حسن احمد هبو
 RR146946521LB 689036 حسن احمد هبو

  


