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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

 RR193140632LB 3541 شركة ابناء الياس الخوري ش.م.ل

 RR193143537LB 4490 دحداح اوتوموبيل ش.م.ل -شركة بستاني 

 RR193141417LB 9277 شركة جان سعد واوالده ش.م.ل

 RR193141332LB 10557 شركة هامر موتور كومباني ش.م.م

 RR193141350LB 10840 شركة شعيب اخوان ش.م.م

 RR193141743LB 10935 شركة محفوض غروب ش.م.م

 RR198344796LB 11532 اكسيس للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR198343739LB 17685 ادوناي

 RR193141726LB 74933 محطة المنار ( نديم بويز )

 RR198345814LB 78255 مؤسسة جاد لالستثمار والمقاوالت

 RR193141686LB 84105  ادكو - شركة دبس للتجارة والصناعة 

 RR193142409LB 98312 ام اف ان فورمنغ اندستريز لبانون ش.م.م

 RR198344575LB 103318 الشركة العامة للخدمات الطبوغرافية ش.م.م

 RR193144268LB 107380 تجاريةمؤسسة جاك فاخوري ال

 RR198344615LB 107856 سبور ايفازيون ش.م.م

 RR193153211LB 115294 شركة الكومبيوتر وقطعه ش.م.م

 RR193159130LB 150031 محطة االسكال لصاحبها(زاهي محمود االسعد )

 RR193153106LB 158484 شركة خطار الكترونيكس ش.م.م

 RR193142783LB 174782 ش.م.م  4شركة ب . ا . 

 RR193142810LB 176792 عبد القادر احمد مكية

 RR198344147LB 179827 فؤاد تكس ش.م.م

ALIMENTATION AL RIHAB 189865 ش.م.م RR193142151LB 

 RR198342906LB 197162 جورج طانيوس الصائغ

 RR193146445LB 198997 غولف ديبارتمنت ستورز ش.م.م

 Master Home Appliances S.A.R.L 201274 RR193148171LBنسز ش.م.م ماستر هوم ابالي

 RR193141814LB 206157 شركة أم.أم.اي التجارية ش.م.م

 RR193149659LB 221922 القليعات - محطة منار 

 RR198345859LB 231323 رويال بابيروس ش.م.م

 LA SIRENE 233196 RR198341636LBالسيرين  

 RR198341622LB 233527 المعامالت الجمركية(حيدر نصوحي حيدر) مكتب حيدر لتخليص

 RR193152026LB 239553 جمال جميل الخطيب

 RR193151428LB 242328 شركة اورينت ماركت للتجارة العامة

T.K.M CONSULTING 245425 ش.م.م RR197800021LB 

 RR193146887LB 253151 مؤسسة باندا اي اس تي/محمد كمال ابراهيم لطفي

 RR193135751LB 262781 في . دي . كوم ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
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MWF 0م0م0شرف الدين ش  313952 RR193146564LB 

 RR193154075LB 557063 جرمن كونسولتينغ كومباني ش.م.م -غروب غاس

 RR193146119LB 584841 نيلي فيليب طعمه االشقر

 RR198342543LB 603954 شوقي اسعد صوايا

 RR193153684LB 703328 ة و الصناعة ش. م .مشركة المحيط للتجار

BEKO TECHNOLOGIE (حسين محسن محسن) 752587 RR193145983LB 

 Fortune Cookies sarl 842222 RR193153790LBشركة فورتشن كوكيز ش.م.م 

 RR193143316LB 928199 مود فور فود ش.م.م

GOLDEN FISH (كابي يوسف نادر) 1071206 RR193148110LB 

C.R.G 1136370 ش.م.م RR193156748LB 

 RR193145691LB 1173791 دوديكو اوتو بارتس (علي فيصل علوية)

 RR198342340LB 1183902 عبد الرحمن محمد الحنون-الحنون للتجارة العامة 

 RR193156442LB 1196589 محي الدين محمد خالد-  Techno Breadتكنو بريد 

 RR198342455LB 1200845 وليد فهد غنيم

BESTOON 1209575 ش .م.م RR198342486LB 

HARDOX AUTO TRADING CO.SARL 1217535 RR198343892LB 

 RR193134835LB 1243042 أر تي ايش ش.م.ل

 PLATINUM PITCH L.L.C 1250914 RR193147732LBبالتينوم بتش ش.م.م.

 RR193130856LB 1272834 شركة جنرال انسترومنت ش.م.م

 RR197801177LB 1283300 انة للتجارة العامةاالم

 RR193150569LB 1291939 شركة سوكازا ش.م.م.

I LINK inc 1306215 ش.م.ل RR193150524LB 

 RR193137240LB 1306435 شركة ستاف للشحن البحري والجوي والبري وتخليص البضائع ش.م.م

 RR193145246LB 1349472 ربيع ربيع جحا

 RR197801384LB 1351754 منال صالح

MARITEXT - 1359020 ماريا كيفورك منامشه يان RR197801367LB 

 RR197800809LB 1400753 فيوزد غروب ش.م.م -شركة دي

 RR195411275LB 1444516 ليبانو ترايدرز

 RR193135031LB 1493019 شركة تريديكس ش م ل

 RR193139957LB 1546528 كلينيميد ش.م.م.

 RR193134447LB 1623891 لصغير التجارية(علي عبد الصغير)مؤسسة علي ا

 RR193150970LB 1725073 شركة دائرة االستهالك توصية بسيطة

 RR193151017LB 1729953 اسماعيل سمير نعمه

 RR193151357LB 1735422 شركة فرست لينك ش.م.م

 RR193151224LB 1744927 اوما انترناشينال ترايدينغ ش م م

 RR198342804LB 1753004 كافيكا

 RR198342778LB 1760997 محمد احمد الفليطي

 RR198344371LB 1773727 ميتا غروب ش.م.م

 RR198344337LB 1842334 شركة راي كارز كومباني ش.م.م.

 RR193159673LB 1894277 أو.أم.أس. للتجارة

 RR198342058LB 1946221 جعفر توفيق مدلج

 RR198344252LB 2014082 زدكو بتروليوم ش م م

 RR198344283LB 2023729 مالك يوسف قصقص

 RR197800389LB 2129500 شركة جيوستراك ش.م.م.

k.t.c for general trade 2135342 RR197800344LB 

 RR197800313LB 2137662 حسين نعمة صالح

 FANTASTIC WORLD S A R L 2229380 RR198345244LBشركة 

 RR198345258LB 2240516 نسبت او ب سي ش م لاوبن برنتنغ كو
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 RR198345346LB 2268997 شركة موسى وأبناؤه ش.م.م.

 RR198345350LB 2281980 الشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)

Lina's food & more (لينا احمد غملوش) 2381735 RR198345730LB 

 RR198345876LB 2391451 وي )المالك للتجارة العامة ( صالح محمد جميل الموس

 G B sarl 2395059 RR193151153LBجي بي ش م م 

 RR193156120LB 2518611 البوتاي ش م م

 RR198344694LB 2747250 راديانس غروب ش.م.م.

 RR198344751LB 2770111 محمود ابراهيم التجارية

 RR198345641LB 2773566 ميشالي للدواليب

 RR198344915LB 2818633 العامة ش.م.م نعمة وشركاه للتجارة

PURE VISION SARL 2833760 RR193158960LB 

 RR198345023LB 2844690 شركة فاميلي صن شاين ش م م

 RR198345791LB 2915200 بواب للسياحة والسفر

 RR198347687LB 3006598 جاكلين انطوان مسعود منصور

 RR198347497LB 3008635 اسبيرو حداد

 RR198347510LB 3011372 م حسين مراد رضواننعي

 RR198347523LB 3011582 صادق جورج الجميل

 RR198347537LB 3011941 نجيب سلمان الجردي

 RR198347545LB 3011946 امين سلمان الجردي

 RR198347571LB 3015967 جورج ميشال عدس

 RR198347625LB 3039938 أ.م.ك.ك ش.م.م

K.M.K Group s.a.r.l 3058434 RR198347259LB 

 RR198347280LB 3074250 شركة فانتيس ش.م.م.

 RR198347293LB 3074324 جهاد محمد ناصر

 S.A.R.L 3093985 RR198347347LBيوجد للتجارة العامة 

MFJ SARL 3102525 RR198347395LB 

 RR198347404LB 3109182 شركة الشروق اللبنانية ش.م.م

 RR198344836LB 3119546 ممارلين بولس القدو

 RR198347452LB 3150662 ستارز للتجارة والتموين  ش م م

 RR198347466LB 3150932 شركة قمر سيراميكا ش.م.م.

 RR198349833LB 3158017 شركة ديكاليه ش م م

 RR198349921LB 3171919 وليد محمد الصالح

 RR198350448LB 3183272 لي شوهاي خديجة عبدهللا لي

 RR198349762LB 3209503 شركة تريبو فارما ش.م.م

MY FIRST BOOK 3213094 .ش.م.م RR198349780LB 

OLD TIME 3213401 RR198349793LB 

ORTHOPHARMA 3224798 ش م م RR198347727LB 

 RR198349541LB 3236361 شركة مطر و شركاه ش.م.م

 RR198344875LB 3241880 الديوان للتغليف ش.م.م.

 RR198349572LB 3242253 محمد لتجارة السيارات

 Nutrium S.A.R.L 3245384 RR198349586LBنوتريوم ش.م.م. 

 RR198350828LB 3305240 لميس غروب ش.م.م

 RR198344819LB 3355907 سامي وعبيد للتجارة ش.م.م
  


