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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 المضافة,  القيمة

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:م نشر هذا اإلعالم على الموقع علماً أنه سيت ,المراجعة المشار إليها أعاله

  

 اسم المكلف
رقم 

 رقم البريد المضمون المكلف

 RR197639176LB 4575 ميكانيكية (نمك) ش.م.ل -الشركة الوطنية للهندسة االلكترو

 RR197639193LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

 RR197639295LB 6115 تشارية بيروت ش.م.لالعيادات االس

 RR197639485LB 7794 سيمكس غرافيك ش.م.م

 RR197639539LB 8037 ليزر فيلمز ش.م.م

 RR197639542LB 8100 الشركة التجارية الدولية المحدودة (لبنان) ش.م.م

 RR197639556LB 8124 شركة التسويق اللبنانية

 RR197639560LB 8137 مشركة السي للتجارة والصناعة ش.م.

 RR197639600LB 8523 شركة لولوك ش.م.م

 RR197639627LB 8585 شركة االستشارات الهندسية الصناعية ش.م.م

 RR197639635LB 8586 شركة الدراسات والتنفيذات الصناعية (ايساكو) ش.م.م

 RR197639658LB 8617 شركة فاكو للصناعة والتجارة

 RR197639834LB 9712 ترولز ش.م.مشركة اتوماشين اند كون

 RR197639953LB 10777 صالح مجري وشركاه ش.م.م - او جي مجموعة تجهيز المكاتب 

 RR197639998LB 11096 شركة بارتنرز مانجيريل سيستم ش.م.م

 RR197640086LB 11559 الشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

 RR197640109LB 11598 شركة صعب المحدودة المسؤولية

 RR197640452LB 13313 شركة بن االمير ش.م.م

 RR197640792LB 26292 جورج الهاشم

 RR197640815LB 30201 مؤسسة ميشال عواد التجارية للمقاوالت والصناعة

 RR197640846LB 31656 سامي انيس الربعة مخلص بضائع مرخص

 RR197640850LB 31811 فادي يوسف جبران

 RR197640903LB 36124 ركيجرجس الك

 RR198381025LB 53036 شعيب كارغو سرفيسز ش.م.م

 RR197641121LB 60397 رفاعية للتجارة العامة

 RR198381082LB 62159 احمد عبد االحد التمساح

 RR197641268LB 71407 مؤسسة الكترو بروسس

 RR198381808LB 92646 محالت الضياء

 RR198380440LB 126357 بيزنس ايدياس ش.م.م

 RR197631932LB 159864 انطوان يوسف شقير

 RR198380949LB 171972 الياسكو لصاحبها الياس يوحنا غنيمة

 RR198380365LB 210531 شركة ليبان صول ش.م.م

 RR198380484LB 219417 ذاديكو -شركة خارنوليان اخوان 

 RR198379353LB 234955 طارق محمد الظريف

 RR198381604LB 241622  فوازمحمد عبد هللا
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 RR197634253LB 248008 دامرجي لتاجير السيارات

 RR197640775LB 496991 مجموعة عزالدين التجارية ش.م.م

 RR197638025LB 1290999 خضر علي الحاج حسين

 RR198381860LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR198381326LB 1749133 شركة ماجرز ش.م.م

 RR198381374LB 1792924 او بي وان ك ش.م.م.

 RR197635815LB 1794514 م ـ تي ـ كو ش.م.م

 RR198381414LB 1836117 حيرام اوتو تريد(بالل محمد كفل)

 RR198381459LB 1909656 شركة ايت كاترينغ ش م م

 RR197635421LB 1967352 شركة سيركل الين ش م م

 RR198381480LB 1970144 شركة سعد غروب للتجارة ش م م

 RR197638312LB 1980616 شركة ماريز للسفر والسياحة ش.م.م.

 RR198381493LB 1991879 شركة اي.اف.اي.بارتس اند سرفيس ش.م.م.

 RR197638017LB 2267835 شركة مالتي كونكريت سيستم ش.م.م.

 RR198381768LB 2473618 لبنان ش.م.م. -التوازن لخدمات شبكات اإلتصاالت 

 RR198374617LB 2486819 سوزان قاسم غونولو

 RR197637665LB 2533514 كيتشن بالس ش.م.م

 RR198377940LB 2534503 شركة ف.م وشركاه ش.م.م.

 RR197637541LB 2561643 بروبراندز.ام.اي. ش.م.م

 RR197637538LB 2567541 ادوفيز ش.م.م

 RR197638428LB 2663119 روبير ميالد حنا

 RR197638431LB 2664844 رم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.لك

 RR197638459LB 2667071 شركة اس اتش فود ونان فود ش.م.م.

 RR197638476LB 2673815 المحترفون للمقاوالت ش.م.م

 RR197638207LB 2675209 كوثر الكي ناتس كمباني ش.م.م

 RR197638564LB 2689647 ش.م.م ALUMTECHشركة 

 RR197638604LB 2693150 جورج ميشال روحانا

 RR197638635LB 2696282 شركة حلباوي التجارية ش م م

 RR197638670LB 2705661 محمود حسين شبلي

GHASS PLAST (حسين عدنان السلمان) 2711951 RR198381666LB 

 RR197638683LB 2720049 يونس للتجارة العامة

 RR197638697LB 2720401 دورسل يونيتد ش.م.ل.

 RR197638745LB 2744173 االبتكار االستهالكي ش.م.ل اوف شور

 RR197638754LB 2747261 ميديا هوليك ش.م.م

 RR197638856LB 2767273 محمد عبدالحي صايغ

 RR197638895LB 2770059 بوتيك هيلث كلوب ش م ل

 RR197638900LB 2771723 باشاكو ترايدينغ ش.م.م.

 RR197638927LB 2774064 برودكشن ش.م.لشوت 

 RR197638989LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م

 RR197639065LB 2814300 شامي غروب ش.م.م

 RR197636268LB 2819078 شركة فود نايشن ش.م.م

 RR197639091LB 2819078 شركة فود نايشن ش.م.م

 RR197639131LB 2826964 دروبس اند داشز ش م م

 RR197639145LB 2827011 ينتكس ش م لكل

 RR197638153LB 2942609 محمد مصطفى المحمد البكار

 RR197635673LB 2972924 تحومي يونيفورمز

 RR197640316LB 2989383 مقلد للتجارة العامة

 RR198380895LB 3047580 ذي اليزر كلينيك ش م ل



3 

 RR198380816LB 3056800 ش م م) MTMشركة (

 RR198380688LB 3073000 رحان هوليديز ش.تشركة س

 RR198380745LB 3102253 دروازه ش.م.م.

 RR198380657LB 3113081 سيكرتس لبنان ش م ل

 The Notch S.A.L 3129945 RR198380609LBذو نوتش ش.م.ل. 

 RR198378962LB 3245426 الين كوميرشل سرفيسيز ش.م.م.

 RR198379415LB 3267150 اون الين ريتش ش.م.م.
  


