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  إعالم تبليغ

  الموضوع: تبليغ
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

مديرية الضريبة على القيمة  في دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR211576196LB 3381 شركة اس او اس  ترميم ش.م.م

 RR211576298LB 4325 شركة امان بروتكشن سيستمز ش.م.م

 RR211611233LB 9534 شركة االنوار للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR211575536LB 9615 الشركة العامة لصناعات االلمنيوم (الوكسال) ش.م.ل

 RR211611485LB 10777 صالح مجري وشركاه ش.م.م - او جي مجموعة تجهيز المكاتب 

 RR211599183LB 12333 شركة سامتكس ش.م.م

 RR211611043LB 12518 معمل الشمع الحديث ش.م.م

 RR211571582LB 42428 جالل هاشم العلي

 RR211598191LB 50412 احسان ابو النصر مأمون اليافي

 RR211574986LB 166741 حسن محمود مغنيه

FOODS INDUSTRIAL CORPORATION 218521 ش م م RR211604419LB 

 RR211595411LB 246844 وليد احمد موسى

 RR211604382LB 248008 دامرجي لتاجير السيارات

 RR211571769LB 304062 الياس حنا داود

 RR211637377LB 478676 شركة زغبي غروب للرخام والتعهدات ج ن ج(ش.م.م)

 RR211572530LB 523230 شركة ايراج ش.م.م.

 RR211572543LB 579876 شركة سوليوشنز ترايدنغ كومباني ش.م.م

 RR211598846LB 622000 محمد علي محمد

 RR211637575LB 622000 محمد علي محمد

 RR211597721LB 628305 ركة غوراني للصناعة و التجارةش

 RR211573447LB 1038296 ناصر بشير اليمق

 MINTR 1040171 RR211637902LBشركة غاليري منتر 

 RR211571874LB 1105784 هشام سالم دبليز

 RR211637947LB 1193349 خلدون مرسال طالب

 RR211637955LB 1200272 نيوستار للتجارة العامة

 RR211574867LB 1242418 شركة انشاءات للباطون الجاهز ش.م.م.

 RR211572574LB 1355533 مهدي محمد الدريعي

 RR210516766LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

 RR211574751LB 1469864 الب فيجن ش.م.م.

 RR211575139LB 1478236 يونايتد كومبيوترز للتجارة العامة

 RR210517041LB 1524420 ة ( روجيه ادوار صفير )مؤسسة صفير للتجار

 RR211574425LB 1529998 وسام عبد الرحمن يونس

 ORIENTAL GIFTS 1553014 RR211574439LBمحمد حسين المقداد 

 RR211640124LB 1597365 برفكشن للطباعة والتوزيع ش.م.م

 RR211571962LB 1633720 محمد محرز الضناوي للتجارة العامة

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR211572591LB 1756845 وربان أرت لبنان ش.م.ما

 RR211596893LB 1776920 شركة يونيكو ش.م.م

 RR211575160LB 1945401 (توفيق جوزف براك)New Auto Partsنيو اوتو بارتس 

 RR211609380LB 1949698 زياد سالم جاموس

 OROLIX TECHNOLOGIES S.A.RL 1952467 RR211607653LBاوروليكس تكنولوجيز ش.م.م.

 RR211638148LB 1956819 فاروق اسعد خالد

 RR211638151LB 1957868 ناصر احمد ارناؤوط

 RR211638236LB 1979523 لينك ش.م.م. -شركة انفيرو 

 RR211639599LB 2010777 ك.ف.ل . 

 RR211572061LB 2094884 مروان محمود شلفون - البحر المتوسط للتعهدات والتجارة العامة 

AUTO MAHFOUZ - 2106042 سامر عباس محفوظ RR211605184LB 

 RR211638925LB 2114763 شركة بالك فورست ش.م.م.

 RR211575496LB 2145858 شركة ايغل نت ش.م.م.

 Food services 2156101 RR211639072LBفود سرفيسز 

 RR211639112LB 2166403 كارينا فود ش.م.م

 RR211597545LB 2174592 تجارةشركة مشيك كو للصناعة وال

 RR211574164LB 2198299 ال.تي.اس.الزاريس ش.م.م.

Gardelec S.A.R.L 2262523 RR211607976LB 

 RR211639214LB 2267835 شركة مالتي كونكريت سيستم ش.م.م.

 RR211607980LB 2308051 الكتريك تريد سنتر ش.م.م.

 RR211638315LB 2322276 بشار حسين أحمد المصري

LA GLOIRE 2358416 (الغلوار (ربيع جوزف معوشي RR211574371LB 

 RR211575235LB 2379755 شركة السفير غروب للتجارة واالنماء ش.م.م.

 d.plus contracting s.a.r.l 2427174 RR211600235LBشركة د.بالس للمقاوالت ش.م.م 

 sarah.house.maid s.a.r.l 2441785 RR211572645LBم.سارة الستقدام العامالت في الخدمة المنزلية  ش.م.

 RR211572659LB 2446535 ابراهيم محمد االيوبي

 RR211611794LB 2455562 شركة رومانوس للبالط والبناء

 travel follies 2460017 RR211573036LBترافيل فوليز 

 RR211604759LB 2471526 ايديكو للهندسة الداخلية ش م م

 RR211597222LB 2482917 غنومصيدلية 

 RR211604728LB 2542405 انطوان جرجي نعمه

 RR211607137LB 2552599 شركة قديسة اخوان ش.م.م.

 RR211613217LB 2575474 اكتيف ش.م.ل

 RR211575332LB 2587937 توب كير كاراج ش.م.م

 RR211613251LB 2627653 شركة بالي لب ش م م

 RR211574513LB 2637303 ساب ش.م.م

 RR211607083LB 2669718 فادي نبيل بشارة

 RR211572702LB 2680137 الفضائل - شركة خالد الحايك ومحمد جمال الدين 

 RR211597341LB 2721194 شركة الباشا وشديد للتجارة العامة ش.م.م

 RR211572225LB 2754113 حسين سيف

 RR211572733LB 2754136 احمد محمد ديب ياسين

 RR211572163LB 2764885 سين علي دالح

 RR211605096LB 2767273 محمد عبدالحي صايغ

 RR211605105LB 2770455 مالك عواضة للتجارة العامة

 RR211605119LB 2774549 فريد محمد خير البريدي

 RR211605048LB 2796372 اسا تريدينغ ش.م.ل

 RR211606281LB 2814219 اف دي سي انترناشيونال ليبانون ش.م.م

 RR211577174LB 2819995 غرافيكو غروب ش.م.ل
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 RR211643528LB 2843208 جمعه محمد المصطفى

POSEIDON  2864572 ش م م RR211576721LB 

 RR211572778LB 2875565 عبد الرحمن محمد خالد قصاب

 RR211606220LB 2941027 شركة راوندد كورنرز ش م م

 RR211576939LB 2941473 م.مالفا تريدينغ كومباني ش.

 RR211613185LB 2948570 كريم بسام نشابة

 GLOSSY S.A.R.L 2956513 RR211576899LBغلوسي ش.م.م. 

 RR211575394LB 2966719 شركة فارما آرت ش م م

 RR211612389LB 2968731 عناية منيمنة

 RR211575709LB 2971186 تضامن-مايسن للتعهدات والديكور الداخلي

 RR211573243LB 2972956 بيار يوسف هاشم

 RR211610649LB 2978013 اورمن ش.م.م

FASHION NEST S.A.L 2985027 RR211571361LB 

 RR211610666LB 2991189 عبد الحسين كلوت

 RR211572251LB 2992054 شركة الضنية للتجارة العامة ش.م.م

 RR211610745LB 3006923 فهد عبد اللطيف دايخ

 RR211572795LB 3007199 حمد سالم احمد بامحرزا

 RR211572818LB 3007788 عدنان توفيق مرتضى

 RR211572821LB 3007790 قاسم بن علي الوزير

 RR211610737LB 3010346 حبيب حيدر حامد

 RR211575403LB 3011033 عمر عبدهللا عدره

 RR211610723LB 3011369 بدر عبد العزيز علي عبد الكريم ابل

 RR211575417LB 3017219 علي محسن الحاج سليمان

 RR211604626LB 3052642 عبد الرحمن ابراهيم كريديه

 RR211612684LB 3052671 رشاد محمد ياسر السيد

 RR211572835LB 3082639 خليل احمد الصايغ

 RR211572849LB 3102514 شركة برتول للمحروقات ش.م.م

 RR211575425LB 3124591 سعيد محمود مهنا

 RR211609929LB 3127067 مصطفى عزت حموي

 RR211572852LB 3143479 ش.م.م Premipharmشركة 

 RR211595703LB 3289908 حنا سركيس بو ستوت

 RR211641368LB 3300648 فيراس غازي محمود

 RR211612931LB 3351554 شركة فوود الين ش.م.م

 RR211612945LB 3351557 شركة اكتيف بالس ش.م.م

OMNIA S.A.R.L 3383333 RR211571392LB 

PRO HELMET 3570407 RR211642292LB 

  


