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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

 RR152940032LB 8820 للمجوهرات ش.م.ل -وليد معوض

 RR152941109LB 13328 شركة بترا للهندسة والمقاوالت ش.م.م

 FIRST SPORT S.A.L 239012 RR152933853LBفيرست سبورت ش.م.ل.

 A.S.P.C 257053 RR152937648LBعقيقي سبير بارتس سنتر 

 RR152940973LB 1003122 مؤسسة عباس التجارية

 SHAHD CO 1362204 RR152929451LBشركة شهد التجارية 

 RR146979493LB 1363714 معن دباح جهجاه

 RR152923520LB 1368293 شركة فارماسي  ش.م.م.

 RR146975531LB 1383292 .م.م.درجاني غروب ش

 DIBKO TOOLS 1395006 RR152940001LB (ديب جرجي الخوري) 

 RR146974690LB 1399067 محمد احمد بن احمد

 RR152941157LB 1400753 فيوزد غروب ش.م.م -شركة دي

 RR146975341LB 1428202 حسان علي العبد اهللا

 RR152929615LB 1453590 شركة نيمان لإلستثمار ش.م.م.

 RR152933076LB 1459103 أو أند أش غروب ش.م.ل

 RR152929638LB 1465205 سينرجي بروسيلز ش.م.م

 RR152929641LB 1465917 النهر للعقارات ش.م.ل

ELIO'S SIGNS 1468615 RR152933102LB 

 RR146977033LB 1469925 محمد حسان وجيه صمادي

 RR152933120LB 1473168 مس  ش.م.ماوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي سيست

 RR146969068LB 1475889 سالبيكو للتجارة العامة (بيار يوسف سالم)

 RR152929669LB 1476678 .ش.م.ل 2أم .سي.أي 

 RR146968650LB 1481306 آ.س.آ هوم

 RR152929686LB 1491611 لوكريسيا بورجيا ش.م.م.

 RR152929709LB 1492192 يوسف عبود

 RR146975735LB 1496955 ان ش.م.مسي سي 

 RR152929712LB 1496955 سي سي ان ش.م.م

 RR152929482LB 1497759 شركة ايليتس للمقاوالت والتجارة العامة ش.م.م

 
 الجمهورية اللبنانية

 وزارة المالية
 مديرية المالية العامة

 مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR152928204LB 1497888 الشركة الدولية لالستثمار وتجارة االلكترونيات ش.م.م

 RR152920611LB 1499003 تاك ماكس ش.م.م

 RR152920599LB 1527342 ش.م.م اكسل تك

 RR146959352LB 1535576 شركة ديكو ماتيك ش.م.ل

 RR152931129LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR146975681LB 1557288 بيلد ش.م.ل 4

 RR152931150LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR152923581LB 1570196 الحشيمي للتعهدات والنقل والتجارة العامة

 RR146975655LB 1571102 المبرالند ش.م.م.

 RR152931177LB 1598554 شركة كاريزما ش.م.م.

 RR146979533LB 1603623 مدرسة دير الرومية

 RR152931194LB 1611239 شركة سي او غروب ش م م

 RR152939989LB 1624992 ديب جرجي الخوري

 RR152923670LB 1627553 شركة غلوبل منجمنت اند ترايدنغ ش.م.ل

 RR152931248LB 1627588 برودجكت دفلوبمنتس ش.م.ل

 RR152931305LB 1637405 فاشن تيوسدي ش.م.م

 RR152923683LB 1646204 هيرو فارم ش.م.م

 RR146974142LB 1661256 يوسف قليعاني وشركاه - NAIAشركة نايا 

 RR152931353LB 1663959 ميالد فريد الخوري

 RR152923697LB 1665460 امة (علي غالب زغيب)جنى للتجارة الع

 RR152929519LB 1685969 رودز مطعم وكافيه ش.م.م× شركة كروكس 

 C.S.painting of decoration 1693243 RR152923710LBسي اس للدهان والديكور 

 RR152929536LB 1719612 نهى محمد نور جلول

 RR152930582LB 1720842 ديم حجازي)مؤسسة امين حجازي للصناعة و التجارة(امين ن

 RR146976744LB 1722590 ايمن جودات خلف

 RR152931472LB 1723020 ريبوبليك بيروت ش.م.ل

LA DIODE 1727551 RR152939992LB 

 RR152931490LB 1728101 آر.تي.اوتوبارتس ش.م.م.

 RR152920687LB 1760371 متري لقطع السيارات (رضوان جرجي جرجس متري)

 rayna group s.a.r.l 1771205 RR146976191LBشركة راينا غروب ش.م.م. 

 RR152922250LB 1773727 ميتا غروب ش.م.م

 RR152931614LB 1778885 انبرس للتسويق والتجارة ش.م.م 

 RR146959848LB 1779228 او بيور ش.م.م

 RR152929584LB 1791744 غسان عمر حمد

 RR152924318LB 1792982 د والتصدير ش.م.م.شركة بلو سكاي لالستيرا

SPECIAL CONTRACTING COMPANY s.a.r.l 1819435 RR152931676LB 

 RR152920418LB 1854433 احمد محمد منانا

 RR146969765LB 1867277 شركة ذي ايغل تكستيل ش م م

 RR152923768LB 1871193 شركة سبين انترناشونال غروب ش م م

 RR152929598LB 1875137 غسان عمر حمد

 RR152931778LB 1879859 عرايس للتعهدات

 RR152931795LB 1891435 اليف الين ش م م

 RR146976695LB 1891655 بروموبرنت

 RR152931804LB 1893757 اوبن دور ش.م.م.

 RR152931821LB 1905842 لوغ هاوس ش.م.ل

 SUNNY MASTER SERVICE co.S.M.S.C 1913541 RR152931835LBساني ماستر سيرفيس 

 RR152931866LB 1922343 ال سيرين بيوتي اند سبا ش م م

 RR146968632LB 1925071 وان او وان ش م  م

 RR152931101LB 1926101 شركة فود ستيبس ش م ل
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 RR146965446LB 1928459 سيتي باك ش م م

 RR152931092LB 1928459 سيتي باك ش م م

 RR152931883LB 1928755 ورمزاي اند اس يونيف

O QUATRE S.A.L ( O4) 1930323 RR152931910LB 

 RR152926659LB 1931025 شركة عبد الغني التجارية احمد عبد الغني و شريكه ش.ت.ب

 RR152928014LB 1934089 الرشيد للتجارة العامة

 RR146968629LB 1935365 رشيد محمد بلوط ب.م.ب

 RR146974641LB 1935365 برشيد محمد بلوط ب.م.

 RR146975718LB 1943774 ش.م.م Info Callشركة 

 RR152931971LB 1969374 شركة كرملو ش م م

 SOJODCO 1975908 RR152920775LB (حسن سجد علي) 

 RR146968059LB 1976630 رضوان سليمان عجيب (افينيو مطاعم ومقاهي)

 M S L TRADING 1977097 RR146968703LB (ماجد عبده جعفر) 

 RR152932053LB 1999081 شركة غريب شيبنغ اند ترايدنغ ش م م

 


