
1 

00  
                

  

 

 

 

 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

 RR184408390LB 814 شركة اتكو ش.م.ل

 RR184408770LB 4701 ريسترز كومباني ش.م.م

 RR184408797LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

 RR184408823LB 5031 ن للتجارة والصناعة ش.م.مشركة لبنا

 RR184408899LB 5787 شركة ماركوني للتجارة العامة والصناعة ش.م.م

 RR184408911LB 5862 يونيكات -يونايتد كيتررز ش.م.م 

 RR184409024LB 7199 مؤسسة علي حسين رشيد للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR184409086LB 7418 تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

 RR184409109LB 7555 شركة كومبيوتر مانجمنت سولوشن ش.م.م

 RR184409205LB 8686 بزنس اكوبمنت كومباني ش.م.ل

 RR184411147LB 9086 معماري ومعلوف فريت سرفيسز ش.م.م

 RR184409404LB 10287 تيكنومديكال ش.م.م

 RR184409435LB 10777 .مصالح مجري وشركاه ش.م -او جي مجموعة تجهيز المكاتب 

 RR184410107LB 11372 شركة الزند للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR184410291LB 18457 عدنان بهيج ابو صالح

 RR184410359LB 26292 جورج الهاشم

 RR184410376LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

 RR184410380LB 31572 ميشال انطوان ملكان

 RR184410402LB 36885 مؤسسة صالح الدين مسالخي

 RR184410549LB 56585 مؤسسة ميشال انط صفير

 RR184410623LB 62515 كونسترا الشركة االستشارية الهندسية للبناء والمقاوالت العامة

 RR184409815LB 68494 شركة فاطمة للصناعة والتجارة

 RR184410725LB 69356 بيت التاج للتجارة

 RR184410739LB 70411 مؤسسة ديكو فيركو

 RR184410742LB 71412 سيفاكس

 RR184410800LB 76702 مؤسسة التوفيق التجارية

 RR184410844LB 77621 ال سي اش هولدنغ ش.م.ل )هولدنغ(

 register 80826 RR184410963LBريجيستر 

 RR184411005LB 82740 شركة الشامي للتجارة والصناعة

 RR184411045LB 85390 تردكس

 RR184411093LB 87384 مؤسسة كزما للتجارة والتسويق/محمد حسن كزما

 RR184412451LB 116501 شركة سوديك ش.م.ل

 RR184411589LB 160966 ابراهيم مصطفى ياسين

 RR184409996LB 171061 سمير يوسف الصباغ
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 RR184412765LB 176379 شركة الشعار للتجارة ش.م.م

 RR184399018LB 388868 ي اس جورج شدياق وشركاهج

 RR184406473LB 426910 مصطفى محمد الفوعاني

 RR184411270LB 699138 صيدلية انطون )ايليا يوسف انطون(

 RR184399534LB 1180170 تاتش برودكشن ش.م.م

 RR184409885LB 1189273 سوق االدوات المنزلية )الرا جوزف بعقليني(

 RR184405800LB 1242418 ءات للباطون الجاهز ش.م.م.شركة انشا

 RR184405932LB 1285610 شركة صوما اندستريال انجينييرينغ ش.م.م.

 RR184405946LB 1291278 نيو الين كوربوريشن ش.م.م.

KALINA S.A.R.L 1313418 RR184406425LB 

 RR184406116LB 1358422 روي جوزف شكيبان

 RR184406133LB 1361087 ادوار فرنسيس هندية

 RR184406164LB 1375600 شركة التقنيات الكيمائية ش.م.م.

 RR184406221LB 1385462 جي. اس. ال. للهندسة الكهربائية والميكانيكية  ش.م.ل

 Beton Plus SAL 1454507 RR184406270LBشركة 

 RR184406779LB 1473897 ساوا غروب ش.م.م.

 RR184406796LB 1479041 برواليت ش.م.م

 RR184406819LB 1486775 شركة غريسكو للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 Echelle S.A.R.L 1516201 RR184411310LB -ايشال ش.م.م 

 RR184406836LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR184406840LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR184406955LB 1628335 االعمال التجارية)محمد عبدهللا حمود(

 RR184406972LB 1637349 شركة نايو ش.م.م

 RR184407071LB 1682872 السورنتينو ش.م.م.

 RR184407085LB 1683036 اطلس & واغون

 RR184407108LB 1698164 ليبافاس ش.م.م

 RR184407160LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR184407195LB 1723020 ريبوبليك بيروت ش.م.ل

 THREE METAL 1731364 RR184407235LBثري ميتال 

 RR184407261LB 1732845 الشركة المتحدة للرخام ش.م.م

 RR184407275LB 1733866 ام. اس. ام كلنينغ سرفسيز ش.م.م

 RR184407289LB 1738801 ايزوبات غروب ش.م.م

 RR184407301LB 1749133 شركة ماجرز ش.م.م

 RR184407332LB 1750465 ترناشيونال ش م مبيالديرم ان

 RR184401272LB 1760021 عبد القادر احمد عبدو

 RR184407363LB 1765266 كيو بي اس )مرسال جرجي القصير(

 RR184400983LB 1766153 بالن اي ش.م.ل

 RR184411822LB 1769823 شركة سامر انيس عبيد وشركاه

 RR184407394LB 1773013 شركة أي أند بي كايترنغ ش.م.م

 RR184407417LB 1774902 لبنان ش.م.م -شركة المشاريع التقنية المحدودة 

 RR184407434LB 1776195 كارز اوف ليبانون )دعد سعيد نصرهللا(

 RR184416515LB 1798119 رائد معين الجوالني

 COVER PLUS SARL 1812063 RR184407536LBكوفر بالس ش.م.م 

 RR184407553LB 1814506 رينو التجارية)حسن عبد هللا خليل(مؤسسة اوتوتو

 RR184407641LB 1861265 شركة اش تي سي ش.م.م

 RR184407672LB 1870494 الدولية للخدمات الفنية والتجارية

 RR184407765LB 1904979 هوسبيتاليتي & توريسم ه&ت ش م  م

 RR184400935LB 1914252 باراديس للسياحة والسفر
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 RR184407805LB 1926101 شركة فود ستيبس ش م ل

 RR184407828LB 1929438 ش م ل 2شركة دردشات 

 RR184411283LB 1938429 انتر كازا ش م ل

 RR184407845LB 1939807 شركة ابي منصور للنقل ش.م.م

 RR184407862LB 1954551 شايبس ش.م.م.

 RR184407876LB 1954850 شركة اي ديجيتس ش.م.م

 RR184407893LB 1956290 شركة امبريل اوتو سنتر لالستيراد التصدير ش.م.م

 RR184407920LB 1964132 بوكوبي اكسبرس ش.م.م

Mawla trading company MTC 1964234 RR184407933LB 

 RR184407964LB 1983823 فانتج لتأجير السيارات ش.م.م

 RR184408001LB 1991210 شركة كرياتيك انتل ش.م.م.

STP TRADING S A R L 2038390 RR184408117LB 

 RR184408125LB 2043108 ايتز فور هيلث ش.م.ل

 RR184408134LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

 RR184411133LB 2053675 بران غروب ش.م.م.

 RR184408298LB 2065888 بروالين ش.م.م.

 RR184408307LB 2067421 شركة جي بي )ش.م.م(

URBAN 2075851 ش م م RR184408315LB 

 RR184401343LB 2199129 جي.اس.غروب ش.م.م.

 RR184400294LB 2389381 ساندبيرل ش.م.م.

PAUSE 2458363 ش م ل RR184404163LB 

 RR184404336LB 2486106 شركة الند كونستراكشن غروب للتجارة والمقاوالت ش.م.م.

 RR184404340LB 2490284 باوريكا ش م م

 RR184404353LB 2490690 شركة كروسري اسد صليبا ش م م

 MUREX 2554148 RR184406717LBموركس  

 RR184402940LB 2637154 جورج مطانيوس كنعان

 RR184404441LB 2675448 سمارت ام اي بي ش.م.ل

 RR184405265LB 2746396 كورز ميدل ايست ش م م

 RR184404733LB 2774958 شنايدر اند هاين ش.م.م

 RR184405362LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م

 RR184405380LB 2804151 ادفانسد انتغرايشن ش.م.ل.

 RR184404866LB 2814281 ايغل ستيل سولوشنز )اي.اس.اس( ش.م.م

 RR184405393LB 2819995 غرافيكو غروب ش.م.ل

WMT TRADING (شربل طانيوس ابراهيم) 2836325 RR184405022LB 

 RR184404089LB 2857272 غولد ش.م.ل.

 RR184401935LB 2858263 سمارت بزنس سولوشنز ش.م.م

 RR184409829LB 2938954 محمد وهيب حسن مقدم

TRIPLE K 2952693 .ش.م.م RR184401476LB 

 Level Plus 2961488 RR184404150LBشركة الفل بالس ش.م.م 

 RR184405084LB 2987208 ماجيك غروب ش م م

 S.A.R.L 3093985 RR184413050LBيوجد للتجارة العامة 

 RR184406751LB 3136822 الصيانة

DANI  Import Export 3233955 RR184406592LB 

 


