
1 

  
                

  

 
 إعالم تبلیغ

 الموضوع: تبلیغ
دائرة  –یات لمصلحة العم –مدیریة الضریبة على القیمة المضافة   -مدیریة المالیة العامة  -تدعو وزارة المالیة  

في  مدیریة الضریبة على  دائرة التحصیلھم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, المكلفین الواردة أسما
بیروت، لتبلغ البرید المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورنیش النھر -مبنى وزارة المالیة,  قرب قصر العدل المضافة,  القیمة

ً من تاریخ نشر ھذا اإلعالم, وإال یعتبر التبلیغ حاصالً بصورة صحیحة بعد انتھاء مھلة  منھم خالل مھلة ثالثین یوما
 اإللكتروني الخاص بوزارة المالیة:م نشر ھذا اإلعالم على الموقع علماً أنھ سیت ,المراجعة المشار إلیھا أعاله

 
 رقم البرید المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR207389373LB 2101 جبران جھشان واوالده ش.م.ل

 RR207392505LB 3455 شركة سونیكس للطاقة والخدمات الفنیة ش.م.م

 RR207395317LB 4126 مؤسسة الحلبي التجاریة ش.م.م

 RR207394055LB 4396 شركة زاتیكو للصناعة والتجارة سابقا ابناء زیعور التجاریة

 RR207389988LB 8083 مؤسسة جرجي عید جدعون واوالده ش.م.ل

 RR207389991LB 8124 شركة التسویق اللبنانیة

 RR207390283LB 9015 الشركة اللبنانیة العالمیة لتاجیر السیارات ش.م.م

 RR207390306LB 9277 عد واوالده ش.م.لشركة جان س

 RR207390345LB 10557 شركة ھامر موتور كومباني ش.م.م

 RR207394206LB 10935 شركة محفوض غروب ش.م.م

 RR207390411LB 13354 لیفیل ناین ش.م.م

 RR207384393LB 14433 مؤسسة الفرح لصاحبھا جورج عبد اللھ فرح

 L.T.T.E CO. LTD 52668 RR207392545LBال.تي.تي.اي (ش.م.م) 

 RR207395379LB 62132 یوسف بولس انطونیوس العنبالي-مطبعة قصر العدل

 RR207394311LB 63013 بوبلیتك

 RR207394325LB 63272 مؤسسة سلیمان قاسم الحركة

 RR207394360LB 63619 مؤسسة نعمان للصناعة و التجارة

 RR207394387LB 70897 الفوري

 RR207394395LB 71646 لجدیدالحذاء ا

 RR207394400LB 73094 بن حسن معتوق -بیت البن البرازیلي 

 RR207394427LB 76002 الج دور (كیروز جرجس البعقلیني)

 RR207392854LB 79622 حاتم كومباني

 RR207394458LB 86964 مؤسسة عبد الرحمن شمسین وشركاه

 RR207391624LB 87663 شركة محمد الراعي واوالده

 RR207394475LB 88134 مؤسسة مھدي

 RR207394501LB 89424 مؤسسة ه. قصارجیان

 RR207394563LB 97717 شركة المجموعة االفضل ش.م.م

 RR207390460LB 98312 ام اف ان فورمنغ اندستریز لبانون ش.م.م

 RR207389705LB 98352 مؤسسة رسالن ابناء عم التجاریة

 RR207395484LB 100829 صمیم والھندسةالشركة الدولیة للت

 RR207390495LB 105073 شركة نھر الفنون ش.م.م

 RR207389798LB 105969 ش.م.م -شركة تجھیزات المقاولین العربیة 

 RR207394634LB 116246 خلیل محمد ظاھر

 RR207391981LB 116766 بدوي ساید معوض

 RR207390513LB 123852 ال . اي . غروب ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 افةمدیریة الضریبة على القیمة المض
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 RR207390561LB 132344 شركة مدیمكس ش.م.م

 White Land 132750 RR207394740LBمؤسسة وایت الند التجاریة 

 Gruppo Tahtouh S.A.R.L 132971 RR207392015LBغروبو طحطوح ش.م.م 

 RR207387103LB 134819 خالد حسن الحسن

 RR207387125LB 142454 مؤسسة سیركل كي

 RR207390589LB 143257 افان غارد ش.م.م

 RR207394775LB 144260 شركة الھدف العالمیة للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR207391006LB 149605 خلیل مالك الخوري

 RR207394807LB 165107 شركة غرانیالب ش.م.ل

 RR207394815LB 165226 شركة كوتاج ش.م.م

PLEX STYLE 173126 لصاحبھا مازن عدنان عضاضة RR207392616LB 

 CLADEX 180679 RR207394081LBمؤسسة كالدكس 

 RR207390646LB 182547 بیوتي اند كوزمتكس انترناشیونال ش.م.ل

 RR207390663LB 184503 بالستیك میتال للمفروشات المعدنیة

 RR207394223LB 184832 صالح نخلة ابي عبد اللھ

 RR207391071LB 189163 شركة التسویق للشرق االوسط  ش.م.م  (فرع لبنان)

ALIMENTATION AL RIHAB 189865 ش.م.م RR207394585LB 

 RR207394594LB 190171 شركة المدینة للخدمات الترفیھیة ش.م.م.

 RR207394489LB 191299 شركة بردى التجاریة

 RR207391111LB 192930 شركة ام.اند.بي للتجارة والتسویق ش.م.م

 BUSCA SAL 195493 RR207390694LBشركة بوسكا ش.م.ل 

 RR207394824LB 198250 شركة الھادي ش.م.م

 RR207391638LB 201226 تكنیكو لالنشاءات المعدنیة (لصاحبتھا لیلى محمود البوبو )

 RR207394886LB 204649 الشركة الھندسیة للمیكانیك والطاقة والتجارة ش.م.م

 RR207391641LB 205034 عفیف احمد حالل

 RR207391213LB 208827 صطفى احمد صعب التجاریةمؤسسة م

 RR207391289LB 216958 محطة االتحاد

 RR207394943LB 219644 شركة برس ستوب ش.م.م

EL-TAK  225532 لصاحبتھا غادة سعد یحي RR207391329LB 

 RR207391350LB 228767 شركة اوتو شو ش.م.م

 RR207395008LB 231768 شركة امیركان فوتویر اند ترایدنغ كومباني

 RR207395011LB 231772 ال میزون دو بواسون ش.م.م

 RR207391451LB 248676 مركز معالجة المیاه لصاحبھا حسان حسن بدر الدین

 RR207395127LB 248742 الشركة العامة لالعمال والخدمات ش.م.م

 RR207391690LB 249921 عبد السالم عبد المنعم شعیب

 RR207387412LB 252737 لتجاریة ( علي سلیمان الحاج سلیمان )مؤسسة جلیل ا

 RR207391482LB 254956 شركة اتصاالت الدولیة ش.م.م.

 RR207395192LB 255589 حسن علي بركات

 RR207391496LB 255875 عمر رضوان ھرموش

 RR207395215LB 257498 شركة اند تي كونسلتینغ ش.م.م

 RR207391730LB 270021 شركة فلوریكا ش.م.م

 RR207393231LB 292221 شركة الكینغ للتجارة والصناعة ش.م.م

 DANA FASHION 292841 RR207393245LBدانھ فاشن 

 RR207393262LB 294875 رحال للتجارة (مصطفى عبد الرحمن رحال)

 RR207389492LB 301459 مؤسسة موسى للكھرباء العامة (لصاحبھا شریف محمد موسى)

 RR207392117LB 311473 حنا الخوري شربل

 RR207384606LB 336561 فري واي ش م م

 RR207389501LB 369963 مؤسسة مصطفى مقبل للتجارة العامة (لصاحبھا مصطفى حسن مقبل )
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 RR207393333LB 378693 ابار بترولیوم ش.م.م

 KEYS RENT A CAR S.A.R.L 587811 RR207388483LBكیز رانتي كار ش.م.م 

 RR207393452LB 605202 شركة المنتجات الطبیعیة ش.م.م

 RR207393571LB 800054 علي حسن بلوط

 RR207393599LB 923526 شركة میداس لالستیراد والتصدیر ش.م.ل

 RR209762155LB 1765712 امفیبول ش.م.ل

 RR207397817LB 1935821 نھى میشال حداد

 RR207397825LB 1939564 وود بروكات ش م م

 RR209768348LB 1942736 شركة الیف كریت ش م م

 RR209768042LB 2141258 مینیستري اوف فود ش.م.ل

 RR209768405LB 2192363 ش.م.ل 1سام سوب 

 RR209766157LB 2200137 شركة ترایدمیكس ش م م

 RR209767577LB 2757933 جورج انطوان مسیحي

 RR207397975LB 2774946 شركة مروان عجاج و شركاه للتجارة

 RR207398698LB 2997029 الوطنیة للتجارة

 RR207399781LB 3399408 مانیفود ھولدنغ ش.م.ل

 C 9 LTD 3415903 RR209768904LBش.م.م  9سي 
 


