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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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR198379115LB 82094 هاي واي ترايدنغ كومباني

 RR198370102LB 102748 مؤسسة الحبش للتجارة العامة

 RR198380285LB 116370 اوبن لينك ش.م.م

 RR198372117LB 148857 جارة و الصناعة (علي ابراهيم كنيار )مؤسسة علي كنيار للت

 RR198370544LB 151824 خضر محمد الحسيني

 RR198377485LB 191761 قصابية للتجارة العامة

 RR198379185LB 196034 شركة جواد احمد واكرم سلطان

 RR198379923LB 205473 سهيل فكتور حسن

 RR198379755LB 220520 ثري أف ليبانون ش.م.ل

 RR198379733LB 221407 شركة اوفيس سيستمز اند بروداكتس ش.م.م

 RR198379605LB 224201 مؤسسة قهوجي للتوزيع والتجارة واالدوات الكهربائية والمنزلية

 RR198375334LB 234949 حسن محمد عبد هللا

 RR198373404LB 258010 مؤسسة كربيس التجارية

 RR198376842LB 544450 راوية فكتور االسطا

 RR198377397LB 568138 عبد الرحيم طاها الدهيبي

 RR198376799LB 579950 شركة بهنوش لبنان ش.م.م

 RR198376737LB 588747 2ولكو بي.ام 

 KOEIN S.A.R.L 597440 RR198376723LBشركة كوين ش.م.م 

 RR198376649LB 621324 مروان نعمة هللا الحايك

MICRO COMPONENTS & SYSTEMS INC 664665 ش.م.م RR198377560LB 

 RR198376365LB 731496 خليفة وشركاه ش.م.م -كروموتيك 

 RR198376309LB 857925 غلوبل كارمنتس اندستريز ش.م.ل

 RESTO GROUP 928828 RR198379530LBرستو غروب 

 RR198376241LB 939996 ثري هندرد سكستي ديفريز ش.م.م

 RR198375970LB 1002342 زاين ش.م.مآرت أند دي

 RR198377406LB 1112204 نبيهة مصطفى ذوق

 RR198375855LB 1145020 شركة انترلند ش.م.ل

 RR198375847LB 1170801 كالي فود ش م م

 RR198375728LB 1208878 شركة حجازي وود

 RR198375714LB 1215699 ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

 RR198379509LB 1235834 تجارة والصيانة العامةالمركز التقني لل

 RR198381754LB 1466972 شركة آي دي أند سي ش.م.ل

bakeries sal 1590462 RR198381992LB 

 RR198379486LB 1776195 كارز اوف ليبانون (دعد سعيد نصرهللا)

 RR198375025LB 1956819 فاروق اسعد خالد

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  الضريبة على القيمة المضافةمديرية 
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 RR198376961LB 1995604 روتيكا للدهانات ش م م

 RR198377131LB 2076775 وليد جرجي صفير

 RR198377091LB 2108154 سوليد غروب للهندسة والتعهدات ش م م

 moussi group sarl 2139975 RR198378605LBشركة موسي غروب ش م م 

 RR198377065LB 2144711 ال مانش ش.م.م

 RR198379129LB 2150373 محمد علي خير الدين

 RR198378812LB 2154228 البالد التجارية ش.م.م. شركة

MASTER SANITARY WARE .CO 2157656 RR198377030LB 

 RR198378534LB 2166403 كارينا فود ش.م.م

 RR198378503LB 2168644 فيشاي ش.م.م

 RR198377026LB 2171506 شركة ديز بترون ش.م.ل

ACHKAR & SALAMEH INTERNATIONAL A.S.I2173178 .ش.م.ل RR198378790LB 

 RR198378582LB 2179997 كوول اكسبرتس ش.م.م

 RR198378450LB 2181907 فود باالس ش.م.ل

 RR198378772LB 2183400 محمد سمير هاشم

 RR198378446LB 2190007 شركة سويتش غروب ش م م

K . A Management S.A.R.L 2191726 RR198378432LB 

 RR198378429LB 2196171 م.م.سبرينغ كونستراكشن ش.

POSITIVE PLASTICS SAL 2197439 RR198378741LB 

 Service Master 2201434 RR198377012LBسرفيس ماستر ش م م  

 RR198378225LB 2258088 براين وايف كومونيكيشن ش.م.م.

 RR198378199LB 2269198 سناب شوت ش.م.م.

 RR198374585LB 2322276 بشار حسين أحمد المصري

 RR198378185LB 2385125 شركة مهنا غلوبال ش م م

 RR198378171LB 2390503 شركة البركة لمواد البناء ش م م

 RR198378168LB 2404142 شركة البندقجي المقايضة ش.م.م

 RR198377919LB 2443766 شركة غالم ش م م

 RR198377445LB 2482306 بروفايل دفلوبمنت غروب ش.م.م

 RR198378110LB 2486481 ر برنتينغ برس(انطوان جوزف منصور)منصو

 RR198378097LB 2488886 كلير فيجين ش.م.م.

 RR198378083LB 2489495 لينيوم ش م م

 RR198378066LB 2497556 ) ش.م.م7تايبل سفن (

 RR198378052LB 2502409 غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)

 RR198378049LB 2502589 شركة سرفيسز اند مور ش م م

 RR198377998LB 2520534 عباس علي للتجارة العامة

 RR198377984LB 2521317 دي تو دي ش.م.م

 RR198377879LB 2558537 عبد اللطيف سليم الجنون

 RR198377848LB 2562626 بنوت للمحروقات(علي حسن بنوت)

 RR198377525LB 2586991 سيرين ترايدنغ ش.م.م

 RR198378684LB 2612163 تجارة والمقاوالت ( قاسم محمد شحيمي)طيبة لل

 RR198378300LB 2632457 م.ي.للمفروشات ش.م.م.

 RR198378287LB 2664844 كرم للتبريد والتجارة والتخزين كارتل ش.م.ل

 RR198377304LB 2682770 كحيلكو (حسين عبد هللا كحيل)

 RR198378260LB 2688369 ساسين نقوال للتجارة العامة

 RR198374594LB 2745451 اتش إي ان آي لتجميع وتصدير الحديد والمعادن

 RR198377437LB 2754148 علي موسى عويض

 RR198366417LB 2843150 فيصل حسن الحسن

 RR198374625LB 2843208 جمعه محمد المصطفى
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 RR198373126LB 3008817 شركة فيفا بوتيه ش.م.م.

 RR198375011LB 3023422 علي حسين بدير

FOOD SPECS S.A.L 3027153 RR198376887LB 

 RR198374183LB 3080348 عساكر للهندسة والتعهدات ش م م

 RR198375232LB 3171282 جزيرة غولد للتجارة ش م م

 RR198380572LB 3172470 شركة العربية للتموين ش م م

 RR198378914LB 3179072 م.ب.ر غروب ش.م.ل.

Pharmalara  3184204 فارماالرا RR198379716LB 

ANGY S 3191115 RR198379565LB 

 RR198379574LB 3192582 شركة ري اكتس ش.م.م.

KARIM E.T.C S.A.R.L 3196420 RR198379588LB 

 KH-GROUP 3197160 RR198379591LBعزو وشركاه للتعهدات  

 THE SAINTS S.A.R.L 3207541 RR198378888LBشركة ذا سانت ش.م.م. 

 RR198379472LB 3219351 كليير فورس

 RR198378843LB 3284348  رباح حسن المللوك

G.N.T 3427649 للتجارة RR198375229LB 

 RR198378928LB 3437985 نجيب عادل صعب
  


