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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 مة المضافة, القي

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

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR190783567LB 14586 محالت امين الغزاوي

 RR190792728LB 205473 سهيل فكتور حسن

 RR190792780LB 215338 حسين علي عبدهللا

 RR190792802LB 216794 لوريو

 WILLOW GARDEN S.A.R.L 295567 RR190792935LBغاردن ش.م.م ويلو 

 RR190792436LB 311399 خليل الخنسا وشريكه-الخنسا ترايدنغ كومباني 

 Nexus 315198 RR190792453LBشركة نكسس ش.م.م 

 RR190791121LB 378419 عصام بشاره سالمه

 RR190791634LB 1094109 المجموعة اللبنانية الدولية لالخشاب  ش.م.م

 RR190791651LB 1124202 احمد الحسن

W.M.D 1202954 لصاحبه وسيم موفق دمشقية RR190788445LB 

 RR190791055LB 1217192 بيفاتك انترناسيونال ش.م.ل

 RR190788175LB 1261722 مابال جورج الزعتيني

 RR190788017LB 1276476 شركة الفا وود سرفيسز  ش.م.م

 RR190787665LB 1279429 هرجورج سركيس مز

 RR190787688LB 1281738 شركة اوريجينال اوردر ش.م.م

 RR190787714LB 1284010 الفورنو ش.م.ل

 RR190787728LB 1284033 ابراهيم ابراهيم شلهوب

 RR190787776LB 1290999 خضر علي الحاج حسين

 RR190787780LB 1291939 شركة سوكازا ش.م.م.

 RR190787816LB 1298552 وب  ش.م.مشركة بيبيتو غر

 RR190787820LB 1299423 ان دي ار فاينانس ش.م.ل هولدنغ

 RR190787833LB 1300205 اوتو فرحات  ( ماهر قاسم فرحات )

 RR190787847LB 1300277 شركة رويال ستار انترناسيونال ش.م.ل

 RR190787855LB 1301178 محمد حسين الرحال

 RR190787864LB 1302906 ارة العامة ش.م.مشركة الجبالي للتج

 RR190787878LB 1309542 ان دي ار ش.م.ل

 RR190787904LB 1321470 شركة او.ام.جي.فودز ش.م.ل

 RR190787935LB 1333071 شركة فورتونا ش.م.م

 RR190791722LB 1504674 العربية االلمانية لتكنولوجيا المخلفات البيئية محمد محمود سيد احمد مبروك و شركاه آجيت

 RR190791775LB 1631287 اميرة مصطفى غنيم

 RR190791784LB 1642502 شركة سمايل ش.م.م

CONNECT CELL 1649018 RR190791798LB 

 RR190791807LB 1665460 جنى للتجارة العامة (علي غالب زغيب)

  
  رية اللبنانيةالجمهو

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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LA DIODE 1727551 RR190791855LB 

SAWATEXT 1727565 RR190791869LB 

 RR190785801LB 1749133 شركة ماجرز ش.م.م

 RR190785832LB 1750465 بيالديرم انترناشيونال ش م م

 RR190791957LB 1835199 زياد الجندي وشركاه

 RR190789114LB 1856026 سيروس كرياسيون ش م م

 RR190790727LB 1858980 وسام علي بحلق

FURETTI S A R L 1861940 RR190790687LB 

 RR190790758LB 1865857 ش.م.م ِ I.T.C.Oركة عيسى للتجارة ش

 RR190792039LB 1867277 شركة ذي ايغل تكستيل ش م م

 RR190790735LB 1870927 جولي فيل ش.م.م.

 RR190792087LB 1905842 لوغ هاوس ش.م.ل

MZ ELECTRIC (حسين علي الحاج حسين) 1936495 RR190792113LB 

 RR190792135LB 1936552 حذية والبياضات( سناء الحاج حسين)السناء لاللبسة واال

 RR190790829LB 1991210 شركة كرياتيك انتل ش.م.م.

 RR190790832LB 1993336 انتي بار ش م م

 RR190790850LB 1995584 شركة بارالكس ش م ل

 RR190790863LB 1995598 انترناشيونال سورس بروز ش م م

 RR190790917LB 1999481 جمعية هاي فود

 RR190790673LB 2167940 المتحدة للحديد ش م م

 RR190790608LB 2168929 عباس شرف الدين

 RR190790611LB 2172567 ربيع خليل رعد - lana tradingلنا التجارية 

 RR190786957LB 2181907 فود باالس ش.م.ل

 RR190789295LB 2190496 فايبر كوم ( جوزف فريز ملحم)

K . A Management S.A.R.L 2191726 RR190786974LB 

 RR190786988LB 2196171 سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

 RR190787042LB 2207296 دبليو بي اس ش م م

ZAKI TRADING CO S.A.R.L 2258671 RR190791594LB 

 RR190789105LB 2263552 نقوال سامي كفوري

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR190787175LB 

 RR190787189LB 2263734 زوفينار بروداكشن(باميال طانيوس صابر)

 RR190786563LB 2293728 شركة فارس اخوان واوالدهم ش.م.م

 RR190791152LB 2407740 فقيه للديكور والتجارة العامة ش م م

 RR190781209LB 2503755 رياض علي برو

 RR190786121LB 2554572 شركة كسار أخوان للمقاوالت ش.م.م

 RR190786170LB 2562626 بنوت للمحروقات(علي حسن بنوت)

 RR190786210LB 2575483 ميشال جان رحال

 RR190789321LB 2581089 عبد الرضا محمد طويل

 RR190786245LB 2583423 كارول حكيم

 RR190786254LB 2585632 ألماس ش.م.م

 RR190786271LB 2590225 بارع غروب ش.م.م

 RR190786308LB 2599176 شركة ج م ديزاين ش.م.م

 RR190786339LB 2610494 غرين فيوتشر ش.م.م

 RR190786603LB 2663119 روبير ميالد حنا

 RR190786617LB 2664844 كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR190786648LB 2673815 المحترفون للمقاوالت ش.م.م

 RR190786696LB 2682209 .م.ش.م  CCNSشركة 

 RR190785885LB 2725632 اركريا ستوديو بيروت ش.م.ل.
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 RR190785934LB 2747261 ميديا هوليك ش.م.م

 RR190785395LB 2775122 فيو كاري ش.م.م

EFS FACILIIES SERVICES LEBANON SARL 2783516 RR190785554LB 

 RR190785568LB 2784766 ش م لMCCميكانيكال كونتراكتينغ كومباني 

 RR190785599LB 2792115 شركة اس اي اي اس ش م م

 RR190785656LB 2800189 شركة فيكسيت(وليد عسيران وشريكته) ت.ب

 RR190785673LB 2803965 شركة اف.جي.ماركوم ش م ل

 RR190789202LB 2818586 تاب ش.م.ل

 RR190785735LB 2819995 غرافيكو غروب ش.م.ل

 RR190785775LB 2826964 ند داشز ش م مدروبس ا

 RR190785789LB 2827011 كلينتكس ش م ل

 RR190792229LB 2832312 تريليكا ش.م.م

 RR190788961LB 2837368 الو منهل ش.م.م

 RR190791563LB 2839518 رزق هللا موتورز

 RR190792246LB 2843893 بيتازول ش.م.ل

 RR190792317LB 2851892 شركة تقني ش م م

 RR190792325LB 2854384 شركة تمار ش.م.م

 RR190792348LB 2857272 غولد ش.م.ل.

Liban Sac S.A.R.L  2860317 ليبان ساك ش.م.م RR190792365LB 

 RR192302152LB 2877336 جمعية نادي النسر الرياضي

 O.C.R.A S.A.R.L 2973797 RR190789318LBاوكرا ش.م.م. 

 RR190789145LB 3031925 كيدروس ش.م.م

 RR190789445LB 3048129 زينب الحسيني وشريكها (توصية بسيطة) ASAPشركة 

J - S . STYLE S a r l 3073541 RR190791223LB 

 RR190790925LB 3077601 باسيون ميزون

 RR190789454LB 3086385 رسالن للتعهدات الكهربائية والمقاوالت

SOUAD HAIDAR COSMETICS 3116167 RR190789335LB 

 RR190789026LB 3141596 شركة ابنية للمقاوالت و الصيانة العامة ش.م.م

 RR190789366LB 3185832 بالك دايموند ش.م.م.

 RR190789088LB 3204941 اورينت ستار انترناشيونال ش.م.ل. اوف شور

 RR190791020LB 3241678 واكازو غروب ش.م.م.

 RR190791081LB 3288473 شركة تالين السياحية

 RR190788927LB 3317176 شركة كورميد ش م م

 RR190789180LB 3321157 شركة بيتي مارشي بالس ش م م

MANESSA S.A.R.L 3321449 RR190789176LB 

 RR190789131LB 3336187 اس ام اش ش.م.م

 RR192304958LB 3353735 خمسين فيلمز ش م م

TND 3390452 RR190791064LB 

 RR190791254LB 3412451 بارينتي لمواد البناء والحفر ش.م.م

 RR190791016LB 3418948 شركة مراد الشعار وشركاه

 RR190791210LB 3448303 توفيق خليل كريديه

 RR190790951LB 3448470 ياسر بيضون

 RR190790965LB 3452203 جوزف ارتين قزانجيان

  


