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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

 RR184403358LB 9109 الشركة اللبنانية النماء العقارات "سوليبريم" ش.م.ل

 RR184397096LB 21771 محمد خضر سليم

 RR184398105LB 78181 شركة حسين وحسن قطايا للتجارة

 RR184398043LB 78454 طائف يزبك -مؤسسة ياي ماما للتجارة 

 RR184398715LB 85294 مؤسسة شرف الدين وخليل التجارية

 RR184403225LB 102748 مؤسسة الحبش للتجارة العامة

 RR184398785LB 108164 ماجيك الين

 Allam Asca Hold group 108414 RR184390305LBمجموعة عالم للسقاالت

 RR184400921LB 128526 سامي اديب سكاف

 RR184398905LB 234904 دي بوكس ش.م.م

TOP ELECTRONICS & GAMES 241948 لصاحبها عبد الرحمن كعكاني RR184398919LB 

 RR184397555LB 252202 مؤسسة المزيد التجارية )حميد احمد اللهيب(

 RR184398936LB 263128 شربل عبدو وهيبة

 RR184395002LB 315141 سبيتي كومبيوتر ش.م.م شركة

PROPET 555875 RR184399052LB 

 RR184399070LB 681789 يوروبين فالورز اند اكسيسوريز ش.م.م

 RR184399199LB 920061 علي محمد حمادي

 RR184399211LB 930298 كافيه بالن ش.م.ل

FLEXGRAPH (انطوان ريمون صوايا) 995437 RR184399300LB 

 RR184399313LB 1015361 )جورج بيار سليمان( G.P.Sجي بي أس 

 RR184399446LB 1141482 شركة بلو بترول ش.م.م

 RR184401255LB 1151122 ناشيونال شوبينغ سنتر

 RR184402278LB 1169619 مونديو ماركيتنغ غروب ش.م.م

 RR184399485LB 1170801 كالي فود ش م م

 RR184399415LB 1172491 روجه ضو وشركاه ش م م

 RR184402233LB 1173189 مصطفى محمد شومان

 RR184402304LB 1199812 شركة كرمه اند كو اوف شور ش.م.ل

 RR184399653LB 1215699 ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

 RR184399622LB 1220706 ايمرجنسي اند مودلر فهكلز اوف ذو ميدل ايست )اي ام في ام اي(

 RR184399667LB 1225950 ند براندز ش.م.مترندز ا

 RR184399675LB 1231400 متالينوكس ش.م.م

 RR184399715LB 1289337 شركة الياسمين الصحابها غسان ملحم الحشيمي وشركاه
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CHOC CHANEL (جواد احمد فرحات) 1385256 RR184400949LB 

 RR184395104LB 1797608 واترتك انترناشيونال ش.م.م -تيك واتر

 RR184401388LB 1934099 الفيحاء للتجارة العامة

 RR184397895LB 1956290 شركة امبريل اوتو سنتر لالستيراد التصدير ش.م.م

 RR184397105LB 2053164 شركة د س س هولدنغ ش م ل

 RR184401365LB 2067377 محمود محمد الخباز

 RR184398295LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR184398321LB 2114193 سسة الخياط للتجارة العامةمؤ

 RR184398349LB 2121758 تريبل اتش )شوقي عبدهللا النشار(

 RR184395223LB 2129004 ماتر كاريه ش.م.م

 moussi group sarl 2139975 RR184398406LBشركة موسي غروب ش م م 

 RR184403446LB 2168900 كازا جيوفاني مانجمنت )سي.جي.ام.( ش.م.ل

 RR184398613LB 2175003 شركة ايلي واالن الحاج

 RR184398595LB 2179997 كوول اكسبرتس ش.م.م

 Service Master 2201434 RR184398560LBسرفيس ماستر ش م م  

 RR184399830LB 2226638 محمد سليم زيباره

 RR184396904LB 2230322 شركة بعقليني ترايدنغ ش.م.م

 RR184399865LB 2235970 ش.م.م.شركة مايس 

 RR184399945LB 2249154 شركة مام & شيفز ش م ل

 RR184399980LB 2252165 بروميير بروبيرتيز ش م ل

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR184400008LB 

 RR184400039LB 2267861 عواد كوم تريدينغ

 RR184400042LB 2268748 توصية بسيطة -لو بترول 

 RR184400095LB 2300933 ميتال ش.م.ل.آرت 

 RR184400100LB 2301702 شركة هاندز غروب ش.م.م.

 RR184400189LB 2363174 مانتيس ش م م

 RR184400232LB 2372630 ماربل سوليوشنز ش م ل

 RR184400317LB 2391369 شركة سوفت ليجر ش م م

 RR184400334LB 2392476 باري دي غو ش.م.م

 RR184400379LB 2397603 ز ش م مشركة كالود

 RR184400396LB 2402741 شركة ميغا سكراب ش م م

 RR184400405LB 2404142 شركة البندقجي المقايضة ش.م.م

 RR184396793LB 2455088 شركة مروان حويك ش.م.م

 RR184400524LB 2497556 ( ش.م.م7تايبل سفن )

 RR184403208LB 2502610 حبيب باور سولوشن ش.م.م

 RR184402468LB 2503008 شركة هاريز بار بيروت ش.م.م

 RR184402471LB 2507551 شركة دي ان اي ش م ل

 RR184403494LB 2512461 الكرتون الذهبي)ناجي دياب(

STARK GROUP S.A.R.L 2534588 RR184403551LB 

Loucas Electronic And Network Solution 2542821 RR184403596LB 

 RR184403738LB 2575483 ال جان رحالميش

 RR184400572LB 2583423 كارول حكيم

 RR184403809LB 2599176 شركة ج م ديزاين ش.م.م

 RR184400590LB 2616771 يالو واين ش.م.م

M & A PRINTING SERV 2621679 توصية بسيطة RR184403874LB 

 RR184400609LB 2633905 اسعد نايف صوفيا

 RR184397621LB 2711675 ابراهيم وشركاه -ابراهيم شركة أوتو

 RR184400665LB 2756849 جونسون لوك ش م ل



3 

 RR184404027LB 2837271 دمياطي كونسلتنغ بيرو

 RR184401900LB 2850171 ان سايت سوليوشينز ش.م.م

 RR184404092LB 2870444 المعادن الصناعية ش.م.م

 RR184400864LB 2872513 المالك لتجارة السيارات

REBAND GROUP SARL 2883687 RR184404101LB 

BH5058 2886083 RR184400881LB 

 RR184404129LB 2899716 سوبر يور بوكس أند كولينغ ش.م.م

 RR184403256LB 2906108 فاتن ميشال ناضر النصير

 RR184402088LB 2908685 امالفي ش.م.ل.

 RR184402105LB 2917711 شركة غورصن ش.م.م.

 RR184402128LB 2943775 غسان وديع هيكل

 RR184402180LB 2945979 مار غريتا مانجمنت مينا ش.م.ل

 THE 3 MUSKETEERS T3M S.A.L 2950778 RR184404146LBذي ثري موسكوتيرز ش.م.ل. 

 NEW LINES S.A.L 2954177 RR184401480LBنيو الينز ش.م.ل. 

 RR184403260LB 3004843 رويال ستونز ش.م.م.

 RR184403273LB 3036833 شركة غالفاتيك ش.م.م

THE HAUS SAL 3054274 RR184401670LB 

 


