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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

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما

 سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:علماً أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR184062954LB 814 شركة اتكو ش.م.ل

 RR184063800LB 2924 شركة المباني للمعدات والمواد ش.م.م

 ALEC - XIS SARL 4315 RR184063610LBالك كسيس ش.م.م 

 RR184062971LB 5787 اركوني للتجارة العامة والصناعة ش.م.مشركة م

 RR184063019LB 7414 شركة التجارة والتسويق ش.م.م

 RR184063005LB 7418 تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

 RR184063455LB 8674 شركة نادر غروب ش.م.م

 RR184063376LB 9086 معماري ومعلوف فريت سرفيسز ش.م.م

 RR184063274LB 10777 صالح مجري وشركاه ش.م.م -عة تجهيز المكاتب او جي مجمو

 RR184063243LB 11063 شركة التطوير العقاري ش.م.ل )ردكو(

 RR184073872LB 11559 الشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

 RR184073775LB 13012 جبيلي للصناعات المعدنية )جيمكو( ش.م.م

 RR181643990LB 33051 محطة المحبة

 RR181644010LB 38298 ثروت يوسف حديب

 RR184065920LB 60397 رفاعية للتجارة العامة

 RR184073705LB 69356 بيت التاج للتجارة

 RR184067452LB 80354 مؤسسةاوداس لصاحبها حسن عز الدين الزين

 RR184067832LB 84357 مؤسسة عواضة للتجارة والصناعة )علي حسن عواضة(

 RR184067792LB 87400 مؤسسة جنرال بوكس للتجارة  والصناعة

 RR184065465LB 96161 الشركة اللبنانية للباطون / ش.م.ل

 RR184065403LB 99792 اصادور وارتكس سرابيان

 RR184067381LB 102777 بارتنرز للطباعة والتجارة ش.م.م

 RR184067280LB 110808 جورج انطوان الغريب

 RR184067143LB 139932 االمان التجارية/احمد امهز مؤسسة

 RR184067069LB 159117 شركة غتسيريليا ديزاين ش.م.م

 RR184066868LB 160966 ابراهيم مصطفى ياسين

 RR184066766LB 176401 ابراهام ملكي دالليان وشركاه )ادلفي(

 RR184066616LB 189820 )ماستر كلين سابقا(   clean plus salشركة كلين بالس ش.م.ل  

 RR184066562LB 192314 شركة نيو فود تكنولوجي ش.م.ل

 RR184073104LB 194010 جوزف الياس مطر

 RR184066430LB 204199 مؤسسة سناء ابراهيم مرهج

 RR184065893LB 211355 محمد محمود طبيخة
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 RR184073475LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل -ثري اف 

FOODS INDUSTRIAL CORPORATION 218521 ش م م RR184064014LB 

 RR184073047LB 220520 ثري أف ليبانون ش.م.ل

 RR184072585LB 235659 الوكالة المتحدة لالعالن ش.م.م

 RR184065995LB 241218 يحيى رشيد الحواط

 RR184065774LB 243361 عبد الحكيم عبد القادر الحلو

 RR184072523LB 243950 لو كاراج ش.م.م

 RR184065876LB 252914 خالد محمد المهتدي

 RR184065788LB 255351 احمد محمد عداس

 RR184072364LB 267643 مؤسسة علي حمد التجارية

 RR184066015LB 277258 علي غالب الحاج ناصر

 RR184064283LB 289216 بير فاكس )طوني ابراهيم حنا(

 PARADISE COMPANY 303843 RR184064218LBحمية وشركاه  -شركة برادايز 

 RR184065765LB 304331 مالك محمد العيسى

 RR184067934LB 307212 سينز غروب ش.م.م

 RR184068197LB 312611 ابتكس ش.م.م

 RR184068183LB 314190 ميتكو ش.م.م

 Panô-Plus S.A.R.L 315623 RR184068170LBبانو بالس ش.م.م 

 RR184068020LB 436489 شركة انتر بايوميد كوربوريشن ش.م.ل

 WATER WORLD S.A.L 449069 RR184068002LBشركة ووتر وورد ش.م.ل  

 RR184066298LB 453386 النجوم لالتصاالت ش.م.م

 RR184065805LB 544916 سمير الكالس الحلبي

 RR184066275LB 547593 احمد بهيج الميقاتي

 RR181641954LB 579977 نفست غروب ش.م.مشركة اتكو ا

 RR184066179LB 601808 شركة ميراج ش.م.م

 RIMAL TRADING 604004 RR184066165LBمؤسسة رمال التجارة 

 RR184065955LB 616349 أحمد خالد المصول

 RR184065902LB 661555 مصطفى محمد درويش

 RR184073311LB 725685 جورج انطوان نخول

 K. L. C 790704 RR184066409LBسي للتجارة والصناعة  ك. ال. 

 RR184066341LB 818447 شركة زيلليوني ش.م.م

 RR184067660LB 857925 غلوبل كارمنتس اندستريز ش.م.ل

 RR184073395LB 862239 ابراهيم محمد النصرة-الرضا 

 RR184067608LB 920061 علي محمد حمادي

 RR184066001LB 938059 جان محسن غالب

 LA BOITE SARL 978591 RR184067523LBال بوات ش.م.م 

 RR184067510LB 1002342 آرت أند ديزاين ش.م.م

 RR184065880LB 1028991 عزام عبد الرزاق قاسم

EXPO PRO-BUSINES -1117083 احمد عبو العيسى RR184065350LB 

Roxana Trading Import Export -1117503 عالء الدين ربيع الخلف RR184065235LB 

 RR184065244LB 1120054 سعيد عبد القادر اخضر

 RR184065301LB 1133257 احمد عدنان المحمود

 RR184071386LB 1141482 شركة بلو بترول ش.م.م

Mad Bag Trading -1149686 محمد حسين الثاني RR184065329LB 

SUPER Baby Toys -1149725 عبد خضر المستت RR184065332LB 

 RR184065160LB 1156699 وليد محمد البوبو -المؤسسة التقنية للهندسة و المقاوالت 

 RR184065275LB 1162945 محل علي زينو للتجارة العامة

Wooden Century co -1189494 حويجه شاهر العلي RR184065195LB 
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MEGA Textile Industries -1189528 احمد عبود عبد هللا الخلف RR184065200LB 

Casina Doro Rozo -1189592 عايش محمد العزيز RR184065213LB 

SILVER TOYS TRADERS -1189896 محمد خلف الحسن RR184065227LB 

 RR184071253LB 1215699 ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

 ZOUK MODERNE TOURNE MACHINE 1258255 RR184071029LBشركة مخرطة الذوق الحديثة 

 RR184066029LB 1271923 طه عبدالرحمن درباس

 RR184065831LB 1301178 محمد حسين الرحال

 RR184068501LB 1309057 احمد علي علي

 RR184068532LB 1320856 تراس ال اوبرا ش.م.م.

 RR184070828LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

 RR184062101LB 1370346 كرم الياس نصر هللا )ابو صعب(

 RR184070213LB 1632946 رنت هاوس ش.م.مب

 RR184064782LB 1711523 أوميغا سوفتوير ش.م.م.

 RR184070037LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR184064575LB 1733147 حسين عبد الرزاق الداشر

 RR184068855LB 1770487 وهرة غروب ش.م.م

 RR184069816LB 1773705 فاميد هيلث كاير ش.م.م

 RR184069780LB 1776195 كارز اوف ليبانون )دعد سعيد نصرهللا(

 RR184068682LB 1792105 محمد نور ذياب الفياض

 RR184069643LB 1832771 ك. ترايد كومباني ش.م.م

 


