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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

 RR190792538LB 23720 ورثة انطوان البستاني للتجارة و الصناعة

 RR190795344LB 44492 صيدلية احمد الكويس

 RR190797420LB 60871 انتر ماربل

 RR190791585LB 112959 لطاريانجورج هاروتيون با

 RR190797447LB 123579 حداد ش.م.م

 RR190792705LB 204782 شركة الشرق االوسط للحراريات والعوازل (ميريك) ش.م.م

 RR190792731LB 205691 كليكس

 TRIO 211696 RR190795083LBتريو لنمر السيارات 

 RR190792569LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 

 RR190792918LB 295140 مؤسسة المغترب للتجارة العامة لصاحبتها لبنى طالل فواز

 STEAM COMPANY S.A.R.L 306179 RR190792396LBشركة ستيم للتجارة والصناعة ش.م.م 

 RR190792419LB 308500 ش.م.ل بيلتك كوربورايشن

 RR190795097LB 401007 حسين جواد عز الدين

 GREEN HOUSE FOODS S.A.R.L 409653 RR190796795LBدز ش.م.م غرين هاوس فو

 RR190796818LB 453386 النجوم لالتصاالت ش.م.م

 FREE BIRD S.A.R.L 489248 RR190793105LBفري بيرد ش.م.م 

 RR190793122LB 500059 ميرياد انترناشيونال ش.م.ل.

 RR190793153LB 544450 راوية فكتور االسطا

 RR190793207LB 584404 ت ايه كار ش.م.متاندر ران

 RR190796883LB 585744 مديستات انترناشيونال ش.م.م

 RIMAL TRADING 604004 RR190793255LBمؤسسة رمال التجارة 

 RR190793269LB 604705 هايف ش.م.ل

 RR190793286LB 615130 ذي برينت هاوس ش.م.ل هولدنغ

 RR190792572LB 621324 مروان نعمة هللا الحايك

 RR190796937LB 625413 محمد توفيق مومنة

 RR190795225LB 641298 هاوس ش.م.م-آرت موتينغ -ريتش

Navigator Travels SARL 696725 RR190797725LB 

 RR190795401LB 700316 مؤسسة الخدمات العامة والمقاوالت (ميالد قيصر نمر فارس)

 RR190797756LB 703328 م .مشركة المحيط للتجارة و الصناعة ش. 

 RR190795446LB 731496 خليفة وشركاه ش.م.م -كروموتيك 

 RR190790510LB 771673 فرادكو

 RR190797141LB 818447 شركة زيلليوني ش.م.م

 RR190797209LB 844568 ف.اند.ب ماسترز ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR190797230LB 857925 غلوبل كارمنتس اندستريز ش.م.ل

 RR190790302LB 870121 ت والتجارة العالمية ش.م.مشركة االتصاال

 RR190797243LB 881895 حسن عبد العلي ضيا

 RR190790421LB 918410 ربيع احمد زين

 RR190797291LB 920061 علي محمد حمادي

E.G.I. SARL Electro Group International 949048 RR190797331LB 

 RR190797552LB 970831 سمير حنا مهنا

 LA VOIE ROMAINE SARL 1091285 RR190789627LBالفوا رومان ش.م.م  

 RR190793860LB 1104390 شركة داما ش.م.م

 RR190791665LB 1139332 (زينة علي ابي صعب) SAAB GLASSصعب كالس 

CREDIT FOR CARS 1145134 RR190791679LB 

 RR190793533LB 1156098 كوين دارت كاليري منيع

 RR190793547LB 1170801 فود ش م م كالي

 RR190793564LB 1178694 سيمون قبالن مسعد فارس

 RR190793666LB 1207981 رشيد احمد الفري

 RR190793683LB 1215699 ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

 RR190793697LB 1221756 لبنان ش.م.ل -الشركة العربية للتنقيط 

 RR190793768LB 1242418 .م.م.شركة انشاءات للباطون الجاهز ش

 RR190793785LB 1249650 0م0م0دارنز ش

 RR190793900LB 1274095 فايف ستار توريزم ش.م.م

 lE YEN CO. S A R L 1290284 RR190793944LBشركة لوين ش م م  

 RR190793958LB 1290999 خضر علي الحاج حسين

 RR190793961LB 1291278 نيو الين كوربوريشن ش.م.م.

 RR190793989LB 1297976 شدياق موتورز ش.م.ل

 RR190794074LB 1323715 شركة الحاج للنقل وبيع مواد البناء التجارية ش.م.م.

 RR190795137LB 1324648 علي عبد الحسين فقيه

 RR190794091LB 1327455 مايز سوليوشن ش.م.م

 RR190795361LB 1348213 سبوت يوفي

 RR190794180LB 1351090 بت ش.م.م.هير اند بيوتي كونس

 RR190794193LB 1358422 روي جوزف شكيبان

 RR190794216LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

 RR190794295LB 1382472 شركة اي نت ميد. ايست. نت كونكت ش.م.م

LYS CAFE- RESTO (ميراي حبيب حريز) 1388092 RR190796438LB 

 RR190794406LB 1441723 الحسين للتجارة

 RR190794485LB 1466972 شركة آي دي أند سي ش.م.ل

 RR190796486LB 1466972 شركة آي دي أند سي ش.م.ل

 RR190794508LB 1473897 ساوا غروب ش.م.م.

 RR190797654LB 1473897 ساوا غروب ش.م.م.

 RR190794539LB 1480128 ربيع اسكندراني للتجارة و الصناعة

 RR190796543LB 1480128 ربيع اسكندراني للتجارة و الصناعة

 RR190794560LB 1486775 شركة غريسكو للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 RR190796565LB 1486775 شركة غريسكو للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 RR190794573LB 1487709 ) ش.م.ل4معوض كواترو (أم 

 RR190794595LB 1494400 ماربل وورد كومباني ش.م.م

 RR190791719LB 1499751 شركة دالتا باطون ش.م.م

 RR190794600LB 1501391 رويال فليت كوتشز ش.م.م.

 RR190794635LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR190796588LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.
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 RR190794644LB 1556852 محمد يحي االلطي

BATAL MOTORS البطل لصاحبها وسام سامي ) 1558232 RR190796591LB 

 RR190794661LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR190796605LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR190791753LB 1624992 ديب جرجي الخوري

 RR190794763LB 1628335 االعمال التجارية(محمد عبدهللا حمود)

 RR190794817LB 1644009 شركة ام ترايد ش.م.م

 RR190794851LB 1653890 أنطوان ايلي كاتبه

 RR190794865LB 1656133 شركة سوجيفارم ش.م.م

 RR190794882LB 1665505 جيرار سيمون الترك

 RR190795123LB 1668838 رويال سيستم ادمنسترايشن (سوزان العشي)

 RR190795004LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 RR190794975LB 1723020 ك بيروت ش.م.لريبوبلي

 RR190794998LB 1726687 غلوبس ترايدنغ ش.م.م

 RR190791872LB 1727765 يعقوب التجارية

 RR190791988LB 1858654 السارة لألقمشة و االحذية و األلبسة

MAJED ELECTRIC 1858682 RR190791991LB 

 RR190801671LB 1929438 ش م ل 2شركة دردشات 

 RR190792127LB 1936537 الفا سيراميكا (حسين حسن زعيتر)

 RR190801760LB 1942980 المتحدة للسيارات (محمود عباس كعكوش)

 RR190801875LB 1954551 شايبس ش.م.م.

M J accessorie's 1971071 RR190792158LB 

 RR190792161LB 1971087 العالء لاللبسة واالحذية

Mondo electrico 1971098 RR190792175LB 

ZENATEXT(محمد الحاج حسين زينب) 1975852 RR190792192LB 

CROUN ABOU HAIDAR 1996643 RR190790877LB 

 RR190795565LB 2166403 كارينا فود ش.م.م

 RR190795622LB 2175003 شركة ايلي واالن الحاج

 RR190800000LB 2281980 الشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)

 RR190786529LB 2479328 كروبس ش.م.ل

 RR190793476LB 2502629 توصية بسيطة-شوكو ماستر كومباني

 RR190795375LB 2555758 علي منير حيدر أحمد

 RR190795667LB 2576559 مجموعة البلطجي للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

 RR190795675LB 2641564 ايمن محمد علي عيتاني

 RR190796614LB 2641564 محمد علي عيتانيايمن 

 RR190796631LB 2663119 روبير ميالد حنا

 RR190796659LB 2664844 كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR190796662LB 2665545 علي موسى عاشور -رهف للتجارة 

SARA MELKI COUTURE S.A.R.L 2754096 RR190797549LB 

ZEIDAN STYLE 2780878 RR190796185LB 

 RR190796225LB 2788794 شركة صوايا موتورز ش.م.م.

 RR190796234LB 2790158 رزق للصناعة ش.م.م

 RR190796251LB 2795860 الحلول المتكاملة لصاحبها شادي شربل رزق

 RR190796279LB 2799056 شركة قيصر كونترولز ش م م

 RR190796305LB 2803965 شركة اف.جي.ماركوم ش م ل

 RR190796319LB 2804151 ادفانسد انتغرايشن ش.م.ل.

 RR190796336LB 2814300 شامي غروب ش.م.م

 RR190796367LB 2819995 غرافيكو غروب ش.م.ل
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 RR190796398LB 2822588 الريتاج ش.م.م

 RR190796407LB 2827011 كلينتكس ش م ل

MULTI STRUCTURE SAL 2829670 RR190795698LB 

B R INDUSTRIES S A L 2829754 RR190795684LB 

 RR190792351LB 2858263 سمارت بزنس سولوشنز ش.م.م

Electrix 2861455 .ش.م.م RR190792379LB 

 RR190785418LB 2870444 المعادن الصناعية ش.م.م

THRESHOLD S.A.R.L 2942018 RR190795145LB 

B.M.H-3002344 حمود وشركاؤه بالل RR190795273LB 

 RR190797623LB 3017231 ايليل ايجينسي ش م م

 RR190797380LB 3113081 سيكرتس لبنان ش م ل

 VIANET&ASSOCIATES S.A.L 3114071 RR190797393LBفيانت اند اسوشيتس ش.م.ل. 

 Byblos Gym S.A.L 3153771 RR190797495LBبيبلوس جيم ش.م.ل. 

 RR190795260LB 3201635 محطة محمد حريري للمحروقات

 RR190797535LB 3217108 انترأكت ليبانون ش.م.ل.

 RR190795313LB 3282005 ضاهر للتجارة العامة

FIBERTECH 3284571 RR190796455LB 

AMC TEL S.A.R.L 3324387 RR190795295LB 

 RR190795185LB 3395764 شركة فوندرز ش.م.م

 RR190795208LB 3412545 تابت للعمارة والتخطيط ش.م.م

  


