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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

 RR184384407LB 423 وايت المنيوم لصناعة وتجارة االلمنيوم والتجارة العامة ش.م.م

 RR184379075LB 814 شركة اتكو ش.م.ل

 RR184378211LB 4828 ور ش.م.مالشركة العامة للشرق االوسط / كوجيم

 RR184378295LB 5862 يونيكات -يونايتد كيتررز ش.م.م 

 RR184378432LB 7414 شركة التجارة والتسويق ش.م.م

 RR184378622LB 8037 ليزر فيلمز ش.م.م

 RR184387289LB 8585 شركة االستشارات الهندسية الصناعية ش.م.م

 RR184378741LB 9086 معماري ومعلوف فريت سرفيسز ش.م.م

 RR184377613LB 10463 شركة كهرباء للهندسة ش.م.م

 RR184377635LB 10777 صالح مجري وشركاه ش.م.م -او جي مجموعة تجهيز المكاتب 

 RR184377485LB 17703 مؤسسة محمد دهيني للتجارة العامة

 RR184371403LB 18402 مؤسسة محمد سليم التجارية للتبريد والتدفئة

 RR184384322LB 19938 مؤسسة جورج نقوال قصيري للتجارة العامة

 RR184377984LB 26292 جورج الهاشم

 RR184377998LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

 RR184378018LB 30516 مؤسسة استيان بيراقدريان

 RR184378035LB 34597 مؤسسة محمد علي ناصر التجارية

 RR184378066LB 36124 جس الكركيجر

 RR184371394LB 42535 راندى رامز موفق

 RR184384058LB 58991 مؤسسة االوائل للتجارة والتعهدات

 RR184377159LB 69356 بيت التاج للتجارة

 RR184377304LB 81899 شركة الهندسة والبناء ابكو

 RR184377321LB 82740 شركة الشامي للتجارة والصناعة

 RR184379720LB 90814 شركة محمود اليمني وشركاه

 RR184379747LB 91401 مؤسسة محمد زيدان للتجارة العامه

 RR184379061LB 96161 الشركة اللبنانية للباطون / ش.م.ل

 RR184378826LB 96499 شركة عاليلي للمحروقات

 RR184382043LB 110057 ش.م.م -تعهدات عامة  -مؤسسة ميالد ابو رجيلي 

 RR184382065LB 110808 جورج انطوان الغريب

 RR184382088LB 113320 شركة حسين علي برو واخوانه للتجارة العامة

 RR184382105LB 116766 بدوي سايد معوض

 RR184377499LB 117264 خالد علي السعدي
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 RR184382145LB 122828 قره بت صحاك ارتينيان

 RR184380127LB 139932 امهزمؤسسة االمان التجارية/احمد 

 RR184380161LB 153525 شركة جان يعقوب وشركاه المعروفة باسم جان بيار

 RR184380175LB 154027 الياس يوسف صفير محطة كورال

HIGH PRODUCTS & SOLUTIONS 163269 RR184380246LB 

 RR184381887LB 176401 ابراهام ملكي دالليان وشركاه )ادلفي(

 RR184376578LB 186199 ال بيوتي ترايدنغيونيفرس

 RR184381771LB 189820 )ماستر كلين سابقا(   clean plus salشركة كلين بالس ش.م.ل  

 RR184380643LB 194753 تكنا غروب انترناسيونل ش.م.م

 RR184381520LB 205473 سهيل فكتور حسن

 RR184381184LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل -ثري اف 

 RR184381136LB 224718 مولتيداتا سرفيسز انكوربورايشن ش.م.م

 RR184379659LB 229506 - 1 -شركة بيزان 

GLOBAL COSMETICS 229688 RR184379662LB 

Cheese Way 231296 RR184380405LB 

 RR184380422LB 231885 شركة بيوكوزما الشرق االوسط ش.م.م

 RR184380440LB 234860 راسكو انترناشيونال ش.م.م

 RR184380467LB 235325 الشركة العامة للعالقات الدولية )رجكو(

 RR184380484LB 236443 اندبندنت برودكشنز ش.م.ل

 RR184380498LB 236800 شركة سامكو للتجارة والتعهدات العامة ش.م.م

HOUSE OF OLIVES 240001 لصاحبها نجيب منير دمشقية RR184380759LB 

 RR184375816LB 241909 الد شهواناحمد خ

 RR184381405LB 242851 فوتماركس ش.م.م.

 RR184381431LB 246476 مليساستيل للصناعة والتجارة لصاحبها محمد عماد عمر نطفجي

 RR184381459LB 246671 كميل انطوان ابي خليل مخلص بضائع مرخص

 RR184376105LB 258062 مؤسسة المناره

 RR184384185LB 260568 جارة والصناعة ش.م.مرشيدي غروب للت

 RR184376175LB 267643 مؤسسة علي حمد التجارية

 RR184380688LB 293657 جعفر محمد الشديد

R.T.C COMPUTERS 307053 RR184376374LB 

 RR184376391LB 307212 سينز غروب ش.م.م

 RR184376462LB 312611 ابتكس ش.م.م

 RR184375921LB 363264 ش.م.مشركة فوديكو للبترول 

 RR184379818LB 463709 بيكر تيلي زكا

 RR184379852LB 544450 راوية فكتور االسطا

 RR184379870LB 554646 شركة دكروب اللبنانية النتاج الباطون الجاهز ش.م.م.

 RR184379985LB 601808 شركة ميراج ش.م.م

 RIMAL TRADING 604004 RR184380008LBمؤسسة رمال التجارة 

 RR184387448LB 631816 شارلوت ترايدنغ ش.م.م

 RR184387540LB 693798 مؤسسة الصداقة الزراعية التجارية

 RR184379591LB 920061 علي محمد حمادي

 RR184382905LB 980506 مؤسسة مفيد االشقر التجارية )مفيد محمود االشقر(

 SMI 1008416 RR184380691LBفخران غروب للتجارة العامة اس ام اي 

 RR184376604LB 1170801 كالي فود ش م م

HARDOX AUTO TRADING CO.SARL 1217535 RR184378976LB 

 RR184386677LB 1723020 ريبوبليك بيروت ش.م.ل

 RR184386779LB 1749133 شركة ماجرز ش.م.م

 RR184386938LB 1789479 روليكو ش.م.م.
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 RR184375793LB 1892265 احالم ابراهيم محمد

 RR184385190LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

 RR184384702LB 2110561 شركة لطيف للتجارة والصناعة

 RR184384716LB 2118885 اكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

 RR184375802LB 2461541 احالم واحمد شهوان -شركة الجود للتجارة العامة 

 RR184383698LB 2503053 يق ش.م.مشركة صقر للتجارة والتسو 

 RR184385994LB 2664844 كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR184385685LB 2689647 ش.م.م ALUMTECHشركة 

 RR184385773LB 2722239 ستديو سفر ش م ل

 RR184400731LB 2788794 شركة صوايا موتورز ش.م.م.

 RR184400745LB 2790705 شركة نتوورك سكيوريتي ش.م.م

 RR184400776LB 2799457 شركة فريمليس ش.م.م

 RR184397581LB 2810127 قوبا أوتو زون )توصية بسيطة(

 RR184400802LB 2856446 ورلدوايد ترانسبورت اند لوجيستكس ش.م.م

chahwan contractors group sarl ccg 2864078 RR184400820LB 

 RR184400833LB 2867105 ( )ش م م(سمارت باث سوليوشنس )سبس

DPY SARL 2867284 RR184400847LB 

 RR184400855LB 2870470 جاسباركو وان ش.م.م

 EDIFICE S.A.R.L 2913172 RR184402091LBاديفيس ش.م.م 

 EATRY S.A.L 3089696 RR184401754LBايتيري ش.م.ل. 

 


