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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
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:يتم نشر هذا اإلعالم على الموقع علماً أنه س ,المراجعة المشار إليها أعاله

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR193140535LB 2686 شركة فيليب كامل ش.م.م

 RR193140840LB 5568 مجموعة الشرق االوسط للمباني ش.م.ل (ج.م.ب)

 RR198341640LB 66114 كاروسري اسد صليبا

 RR198344592LB 104893 لتجارة /موريس سمعان زيربهزيربه ل

 RR193153313LB 216763 جيني مديكال ش م م

 RR198342150LB 223032 شمس برس - شركة الشمس للدعاية واالعالن 

 RR198342035LB 224217 شركة الزهران للزراعة والتجارة  ش.م.م

 RR198341976LB 230490 الشركة العالمية لالسواق الحرة اوف شور ش.م.ل

 RR198341959LB 231866 الشركة االهلية للتجارة والمقاوالت العامة ش.م.ل ناتكو

 RR198341596LB 234426 جورج يوسف الغزيري

 RR198341888LB 241758 مصطفى محمد الجزار

 RR198341843LB 242180 مؤسسة علي شميساني التجارية

 RR198341830LB 242181 شركة فاليويلز ش.م.ل

 RR198341826LB 242230 بسام ابراهيم سليمان

 RR198341809LB 242365 ج. ج. انتربرايز

 RR198341769LB 243361 عبد الحكيم عبد القادر الحلو

 RR198351528LB 246838 محمد مصطفى العبد هللا

 DUCT  &LIGHTING 258735 RR198341741LBداكت اند اليتنغ ش.م.ل  

 RR198342883LB 289842 اشمحسين اسماعيل ه

 RR198342631LB 292081 احمد محمد عراج

 ARôME S.A.R.L 292251 RR198341375LBآروم ش.م.م 

A - M Express (علي محمود ماجد) 294630 RR193143086LB 

 RR198343742LB 370294 انتغرا للنشر والتسويق ش.م.ل

 RR198342574LB 596718 كوالتي سرفيسز نتورك ش.م.م

 Autohaus of Lebanon 607566 RR198342512LBأوتوهاوس أوف ليبانون  

 RR198342954LB 884704 شركة ترايدينغ اوبريشنز اند كونسالتنغ سرفيسز ش.م.م

 RR193154398LB 957370 ال غورماندين - سليمان انتربرايزس 

 Peri Scoop M.E SARL 1177885 RR198342305LBبيري سكوب ش.م.م 

 RR198342441LB 1200050 ؤسسة محمد كريم التجارية لصاحبها محمد علي كريمم

 RR198342469LB 1204390 عبد هللا علي حليحل

 RR193147595LB 1226326 0م0م0مغربي اخوان للسياحة و السفر ش

 RR197801013LB 1227779 محمد كمال بيضون

 RR198343420LB 1233075 سبريد ميديا

 RR193147193LB 1261722 زعتينيمابال جورج ال
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 RR193130215LB 1263770 وليد جواد طيون

 RR193158602LB 1279429 جورج سركيس مزهر

 RR197801146LB 1279493 خضر حسين ضيا

 RR197801075LB 1301178 محمد حسين الرحال

 RR197800959LB 1312722 كحول للتجارة (علي احمد شحرور)

 RR197800945LB 1313287 اية والتسويق (خالد كتوعه وشريكه)الحلول المتطورة للدع

 RR197801424LB 1344987 عبد الناصر مصطفى شحادي

EUROPE GATE 1363384 RR197801336LB 

 RR197801225LB 1380726 مؤسسة حدرج للسيارات (اوتوديل) (محمد ابراهيم حدرج)

CHOC CHANEL (جواد احمد فرحات) 1385256 RR197800914LB 

 RR193148066LB 1393408 الشمال للتوزيع

PRO-BEST.TRADING (عدنان حسن الخطيب ) 1414633 RR197800769LB 

 SONDOS 1421305 RR197800790LB - سندس 

 I.T.C 1430043 RR197800619LBانداستريال ترايدينغ كومباني 

 RR198343566LB 1488597 فولينغ ستار برودكشنز ش.م.م

 RR193155549LB 1594945 ش.م.م مكسيموم

 RR198342852LB 1747461 عماد الرواس لبيع السيارات وتأجيرها

 RR198342835LB 1747903 عامر عبد هللا صبح

 RR198342818LB 1750441 مؤسسة مانغو

 RR198342720LB 1768601 كرياتينغ سبايس ش.م.م.

Votchini-Fashion-Accessories 1772733 RR198342676LB 

 RR198342659LB 1779842 احمد محمود بدرة

 RR198343155LB 1784543 شركة باج ش.م.م

 RR198343169LB 1785491 جالل عمر هوشر موسى 

 RR198348197LB 1798536 سلكشنز ش م م

 RR198346267LB 1804640 جورج فريد سعاده

HIGH STAR/ 1824206 هاي ستار RR197800168LB 

 RR197800154LB 1826573 اراب مار ش.م.م

 RR197800097LB 1845286 محمد معتز منير بايزيد

 RR197800049LB 1864899 محمد خالد كسرواني

 RR198348271LB 1867189 مالك علي معرباني

 RR198348577LB 1892265 احالم ابراهيم محمد

 RR198348625LB 1907896 شركة بريميم شاين ستور ش.م.ل

 RR193156924LB 1936614 زوايا ترايدينغ انترناشيونال ش م م

 RR193135487LB 1942670 فارس عويس للتعهدات والمناقصات وااللتزامات والتجارة العامة

BETON MIX-MONTE BIANCO sarl 1961887 RR198348890LB 

 RR198344204LB 2001285 مؤسسة الجميلة

 RR193139740LB 2007144 ارفو ش.م.م. - شركة مار الياس للتجارة العامة

 RR198349113LB 2007144 ارفو ش.م.م. -شركة مار الياس للتجارة العامة 

 RR198343243LB 2032242 مروان مفلح سرور marwankoمروانكو 

 RR198349246LB 2034672 شركة سقالوي وغزيري للمشروعات السياحية ش م ل

 RR198349325LB 2054384 مجد حسين هاشم

 RR198343844LB 2055607 الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.

 RR198349348LB 2057521 مؤسسة مهدي للمفروشات

 RR198349405LB 2075619 دايموندز كات ش.م.م

 RR197800463LB 2105231 جوزف نجيب الصباغ ( صباكو)

golden sun for trading 2135332 RR197800358LB 

 GM 2137156 RR197800327LBغاليري منصور 
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ATWI AUTO SALES 2160985 RR197800242LB 

 RR198345289LB 2246294 لتس ترافل ش م م

 RR193154614LB 2267003 شركة جاكي فود اند كايترينغ ش م ل

 RR198345363LB 2289094 شركة غالس ترونك توصية بسيطة

 RR198345712LB 2379165 محمد رمضان جمال -مؤسسة جمال رمضان التجارية 

 RR198346032LB 2430485 احمد حميد محمد

 RR198346085LB 2437401 فوكوس ترايدينغ ش.م.م.

 RR198346103LB 2440101 ايفون الياس جالد

 RR198346240LB 2461541 احالم واحمد شهوان -شركة الجود للتجارة العامة 

 RR198346338LB 2481180 ما ش.م.م. - دي 

 RR193155963LB 2487042 شركة فن الباطون ش م م

 RR198343950LB 2520534 عباس علي للتجارة العامة

 RR193156270LB 2522753 احمد سليمان السعدي

 RR193157425LB 2529137 محمد صالح للتجارة والصناعة(محمد صالح)

 RR193131128LB 2534146 سويت شوغار ش.م.م

 RR193157346LB 2559929 ي. ش.م.م.شركة بي.آر.ف

 RR193157301LB 2578259 انطوان عمانوئيل

 RR193135941LB 2602540 طانيوس بطرس الحايك

 RR193157200LB 2613861 بيوتي ايماج باي مايا ش.م.م

AMARESSENCE PARIS S.A.R.L 2618205 RR193157187LB 

 RR193132551LB 2637309 محمد بشير الزعيم

 RR198348033LB 2653156 ن فارم هالث & بيوتيغري

 RR193131896LB 2663170 انترناشونال ليجور بروبرتيز ش.م.م

 RR198346576LB 2679547 تيكتس الب ش.م.م

 RR193158899LB 2681579 غرند انترناشونال اندستريز & كو ش.م.م

 RR198346633LB 2705661 محمود حسين شبلي

 RR198343645LB 2711675 ابراهيم وشركاه -شركة أوتو ابراهيم

 RR193158871LB 2713679 في وارلد ش.م.ل

 RR198343623LB 2724582 محمد شاكر سهيل القواس

 RR193153004LB 2726596 سيتي ميديا ش.م.م

HCR S.A.R.L 2734451 RR198343606LB 

 RR198348081LB 2735508 برفورمنس ش.م.ل

 RR198346514LB 2744825 شركة هدكو غروب ش.م.م.

 RR193137196LB 2747309 البيرقدار للتجارة والتوزيع ش.م.م

 RR193137182LB 2751018 شركة سيف ماد ش م م

 RR198344663LB 2751018 شركة سيف ماد ش م م

 RR193127429LB 2757933 جورج انطوان مسيحي

 RR198343708LB 2758993 منشورات الفجر-دار الرافدين 

Aluminum for realization and contracting A.R.C 2767568 RR193138449LB 

 RR198344765LB 2769265 وورلد wاوستي 

 RR198344725LB 2776993 مصطفى زكريا كنعان

EFS FACILIIES SERVICES LEBANON SARL 2783516 RR198343994LB 

 RR198346678LB 2783936 شركة فارس للصناعات الكيماوية ش.م.م
  


