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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

 RR184394829LB 2470 غولدن سوبر ماركت اوكاش اند كاش ش.م.م.

 RR184387244LB 8100 الشركة التجارية الدولية المحدودة )لبنان( ش.م.م

 RR184389506LB 83789 حسين حيدر

 RR184394262LB 91888 شركة الريان للمقاوالت

 RR184390328LB 109222 شركة سيدرا بالست ش.م.م

 RR184390402LB 123694 ريزوس/ رعد هيلت كومباني ش.م.م

 C.I.M.E.S SARL 160540 RR184394347LBشركة سيم ش.م.م 

 RR184390606LB 181532 شركة مظلوم التجارية

 RR184390169LB 220459 عبدو خليلمؤسسة انطوان 

 RR184390243LB 233303 شركة باتيكو ش.م.م

 RR184390265LB 235717 مؤسسة الخنسا نورهان )حسن احمد الخنسا(

 RR184389894LB 252914 خالد محمد المهتدي

 RR184389903LB 253368 روالن اميل خياط

 RR184389948LB 256118 شركة مشاتل محفوظ اخوان ش.م.م

 RR184398074LB 258067 مارين شيبغ اكسبرس

 RR184389599LB 275238 همبرسوم اكوب جنباشيان

 RR184383874LB 350720 جوزف مطانس غنطوس

 RR184397564LB 433619 الشركة العالمية لالغذية ش.م.م

 RR184397635LB 569298 علي محي الدين بوجي

 RR184387403LB 603954 شوقي اسعد صوايا

 RR184387425LB 620365 المتحدة للبالستيك )كميل ابراهيم اجريس(

 RR184379455LB 756938 عبدو بطرس كميد

 RR184392451LB 794036 زياد اسعد عواد

 RR184392505LB 807602 مخايل ضاهر للتجارة

 RR184394523LB 1016537 رالف وديع صليبا

 RR184388704LB 1242418 شركة انشاءات للباطون الجاهز ش.م.م.

 RR184393545LB 1263944 حسين علي الزين

 RR184396820LB 1366504 شركة الموسوي غروب للتعهدات والتجارة

 RR184393823LB 1459100 امين محمد شهيل

 RR184388085LB 1473897 ساوا غروب ش.م.م.

 RR184388134LB 1487709 ( ش.م.ل4معوض كواترو )أم 

 RR184393911LB 1539661 جارية  ) علي حسين زيتون (مؤسسة سحر الت
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 RR184393995LB 1631287 اميرة مصطفى غنيم

 RR184394041LB 1693573 محالت نقوال عبد الكريم عرموني

 RR184394072LB 1732916 علي كريم الكريم

 RR184394700LB 1747461 عماد الرواس لبيع السيارات وتأجيرها

 RR184386867LB 1765266 جرجي القصير(كيو بي اس )مرسال 

 RR184386875LB 1766427 موون رايز انترناشونال ش.م.م.

 RR184372355LB 1777837 سيالكو ش.م.م

 RR184387068LB 1835742 بوبرينت ش م م

 RR184397079LB 1906751 لينا عبد الرحمن بديع

 RR184398012LB 1930571 ايميكس ش.م.م.

 RR184388284LB 1967352 ن ش م مشركة سيركل الي

 RR184384631LB 1970144 شركة سعد غروب للتجارة ش م م

 RR184384628LB 2023729 مالك يوسف قصقص

A.G.F. CO. s.a.r.l 2024255 RR184385416LB 

 RR184394832LB 2032280 م . حريكي للتجارة -جورج 

 RR184375776LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

 RR184392655LB 2092596 شركة طحان ترايدنغ ش م ل

 RR184391399LB 2109411 جعفر علي المقداد

 RR184398335LB 2118885 اكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

NUTRIco FOODS S.A.R.L 2132367 RR184385036LB 

 RR184398370LB 2133347 تايست ش م ل

 RR184398471LB 2166403 كارينا فود ش.م.م

 RR184398508LB 2172243 شركة سي. كير ش.م.م.

 RR184389245LB 2179997 كوول اكسبرتس ش.م.م

J.B. COMPANY SAL 2216143 RR184398635LB 

 senses of beauty 2217519 RR184391544LBسنسز اوف بيوتي 

 RR184391589LB 2235005 حلبية لتجارة الخردة والمعادن

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR184383260LB 

 2273336 RR184383300LB (BEST OF PRODUCTIONميالد قسطنطين رزق )

 RR184391663LB 2360674 شركة السيد للسيارات ش.م.م

 RR184391677LB 2387016 نزيه انطوان نصار

 RR184383477LB 2392289 مظلوم اخوان ش.م.م

F & C s.a.r.l 2392303 RR184391685LB 

 RR184383485LB 2392476 ي دي غو ش.م.مبار

 RR184397887LB 2408339 دادو للتجارة )مالك توفيق منصور المصري(

 RR184396970LB 2425059 شركة فارما جام ش م م

POWER 2 (ربيع احمد زين) 2425671 RR184391751LB 

 RR184395254LB 2487483 منتهى خلف كنيهر

 RR184395268LB 2488886 كلير فيجين ش.م.م.

 RR184383707LB 2503755 رياض علي برو

 RR184383812LB 2533514 كيتشن بالس ش.م.م

 RR184383035LB 2585632 ألماس ش.م.م

 RR184383070LB 2599176 شركة ج م ديزاين ش.م.م

 RR184382613LB 2609392 او تي سي كو ش.م.م

 RR184395444LB 2650719 عالء حسن

 RR184386014LB 2670450 كودفيش ش.م.م

 RR184397167LB 2677507 ول كير غروب ش.م.م

 RR184386062LB 2682209 ش.م.م.  CCNSشركة 
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 RR184375728LB 2695010 شركة ابو شربل للتجارة العامة ش.م.م

 RR184392292LB 2705661 محمود حسين شبلي

 RR184385901LB 2759787 شركة مودرن ماركتس ش.م.م

EFS FACILIIES SERVICES LEBANON SARL 2783516 RR184374078LB 

 RR184374020LB 2831292 شركة تاتش وود ش.م.ل

ADVANCE CONSTRUCTION INDUSTRY ACI SARL 2843436 RR184390699LB 

PARTNERS SARL 2950793 RR184375334LB 

 RR184382896LB 2979873 شركة جعفر درويش لتجارة االقمشة ش.م.م.

 RR184397683LB 3065988 بد مصطفى حسن عسافع

 RR184397034LB 3078861 تعهدات ماضي

 RR184383786LB 3079529 شكري طانيوس مسعد

 RR184375303LB 3110200 دريم زون ش.م.م.

 RR184390875LB 3127890 برو غروب ايجنسي ش م م

 RR184390932LB 3148706 ربيع عبد الحفيظ مسالخي

MY FIRST BOOK 3213094 .ش.م.م RR184397140LB 

 RR184397184LB 3284348 رباح حسن المللوك

 RR184397003LB 3289452 ايلي انطوان ابراهيم للتجارة

 RR184389112LB 3298266 محمد بسام ابراهيم شحاده

 RR184375453LB 3317686 مي اسكندر طعمه

 RR184375440LB 3328983 روجيه البير طعمه

 RR184375348LB 3371032 موسى بو حنا االشقرالياس 

 


