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 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

 RR207389965LB 3541 شركة ابناء الیاس الخوري ش.م.ل

 RR207386947LB 72958 مؤسسة ادونیس للصناعة والتجارة

 RR207386981LB 76994 مؤسسة سیمون قزي

 RR207386995LB 77907 نزیاد ابو الحس

 RR207386598LB 85290 خالد الداعوق وشركاه

 RR207387029LB 87923 اوسبیان اخوان

 RR207386615LB 88118 مؤسسة محمد عبد الرحمن كنیعو

 RR207387085LB 123579 حداد ش.م.م

 RR207387182LB 186247 اراكس بالزا

 RR207387205LB 189704 توما سویدان -محطة توتال الجمھور 

 RR207387219LB 190702 شركة اول ترانسبورت میدل ایست ش.م.م

 RR207387222LB 198270 شركة ست جور

 RR207381304LB 250958 شركة كوثراني وجوني للمواد الغذائیة والتموینیة

 RR207384420LB 271405 رامي ترایدنغ ش.م.م

 RR207388449LB 456724 صیدلیة الحكیم

 CARRELLI STUDIO S.A.R.L 802400 RR207388537LBستودیو ش.م.م  كاریلي

 RR207388554LB 824011 شركة الفارس ش.م.م

 Themeliosi s.a 835541 RR207384901LB -فرع لبنان-ثمیلیوسي ش.م 

 RR207392148LB 970831 سمیر حنا مھنا

 RR207393611LB 991033 جان فیلیب طانیوس الشبیر

 RR207381975LB 1072909 دار التجاریة لصاحبھ فؤاد غدارمؤسسة فؤاد غ

 FAMILY HOME LINE 1085561 RR207395201LBفامیلي ھوم الین ش.م.م  

 RR207388639LB 1155460 دیستریبیوشن اند تراید (میشال انطوان حداد)

 RR207393713LB 1166796 محمد محمود عمار

 RR207388656LB 1173791 دودیكو اوتو بارتس (علي فیصل علویة)

 RR207388673LB 1181992 دوم للمقاوالت وادارة المشاریع (فداء احمد صادق)

 RR207387443LB 1184418 مظلوم لالكسسوار والسیارات

 RR207393789LB 1223488 الفا للمحروقات ش.م.م

 RR207387695LB 1258288 مطانیوس عبداللھ خلیل عبود (محطة)

 RR207387718LB 1261219 لفسلیمان رحیل الخ

 RR207387721LB 1272308 شركة الحیاة للخدم والعمال حیاة تومیھ الزغت وشركاھا

 RR207387735LB 1277392 احمد ابراھیم الخطیب

 RR207389594LB 1279847 الكترو میناجیر دو لیبون ش.م.م

 RR207387749LB 1283300 االمانة للتجارة العامة

 RR207393846LB 1284230 .م.مغالس بریمیوم ش

 
 الجمھوریة اللبنانیة
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 RR207393863LB 1294963 المتحدة للصناعة و التجارة(مرتا ابراھیم جریس)

 RR207387766LB 1302811 جي تك سیكیرتي لیمتد ش.م.م

 RR207387770LB 1305024 شركة دانیة التجاریة

 RR207393877LB 1335649 تویفور لیبانون ش.م.م

 RR207393885LB 1337757 مؤسسة جان فرنسیس بتیون

 RR207387810LB 1338820 خدیجة اكرم یزبك

 RR207393894LB 1340551 الشركة العالمیة لتجارة االجھزة الكھربائیة ش.م.م

 RR207392179LB 1348860 لیباكوم ش م م

 RR207393925LB 1410503 لیبانیز میل دلیفیري ش.م.م.

 RR207393951LB 1444499 شركة دار شمص للطباعة والنشر ش.م.م.

 RR207393934LB 1465512 فرست كالس موبیل ( ھیثم راضي الحركة)

 RR207385513LB 1486200 سیركل اوف تراست ھولدنغ ش.م.ل

 RR207393965LB 1490416 شركة سبادیكو للتجارة و صناعة المفروشات و المطابخ ش.م.م

 WOOD FIRE S.A.R.L 1555282 RR207387942LBوود فایر ش.م.م  

 RR207395878LB 1588214 ددا غروب ش.م.ل

INTELLECTUAL PROPERTY MULTINATIONAL GROUP 1594792 RR207395855LB 

 RR207385629LB 1710101 مجموعة المستحب العالمیة للعقارات ش.م.م

Garo Sport- 1768530 كارو سبورت RR207392222LB 

 RR207388041LB 1782020 جمال حسین علي

 RR207382579LB 1810126 شركة مزایا التجاریة ش.م.م.

 RR207389682LB 1835107 شركة شاھین امبورت اكسبورت

 RR207388072LB 1839870 بست مارك ش.م.م.

GTA  IMP EXP 1880835 RR207388109LB 

TRITON TECHNOLOGY SARL 1883241 RR207385703LB 

 RR207385717LB 1906278 مؤسسة ابراھیم ابراھیم

 RR207395780LB 1929438 ش م ل 2شركة دردشات 

 RR207385748LB 1942969 شركة دیسكاونت اوتلیت ش م م

 RR207382755LB 1971583 محمود حسني قطیش -معرض الریسا للسیارات 

 RR207388228LB 2029026 مؤسسة منتوجات حقول الشمس

 RR207392253LB 2043108 ایتز فور ھیلث ش.م.ل

 RR207389719LB 2059381 محل محسن حسین حاج علي التجاري(محسن حسین حاج علي )

 Majesty tiles L.L.C 2072791 RR207391831LBشركة  

 RR207388293LB 2128603 حمود رفیق سلیم

MR COMFORT 2134597 ش.م.م RR207382914LB 

 RR207388744LB 2216453 وسیم علي الجیم

 RR207382976LB 2224367 قاسم احمد لیال -التجاري  KMLمحل 

BTEICH TRADING (جورج یوسف بطیش) 2375707 RR207392275LB 

 RR207392284LB 2385125 شركة مھنا غلوبال ش م م

 RR207388832LB 2405770 دي تي ماركت دیلیشس تایست ش م م

 RR207392315LB 2445973 شركة ھاوس اوف برغرز ش.م.ل

 RR207388948LB 2446249 وأوالده ش.م.م أبو علي منذر

Sustainable Alternative for the Environment s.a.r.l 2461927 RR207391876LB 

 RR207389149LB 2482865 شركة اكاسیا غروب ش م م

 RR207389223LB 2569042 شركة فرا ترایدنغ كوباني ش.م.م

 RR207395612LB 2583423 كارول حكیم

 RR207391893LB 2604489 اانطون شمیتزانا ماریا 

 RR207389722LB 2607610 محمد علي زكریا دمج

OASIS s.a.r.l 2650701 RR207383415LB 
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SARA MELKI COUTURE S.A.R.L 2754096 RR207392409LB 

 RR207396309LB 2761721 لیدرز

LEBANON PARKING SERVICES S.A.L 2784437 RR207392426LB 

 RR207389311LB 2801045 ت ش.م.م.ذي دیزیر

 RR207383509LB 2805479 مطبخنا ش.م.م

 RR207392430LB 2827196 سعادة كونتراكترز

 RR207390822LB 2945756 محمود دالل

 RR207392664LB 3007211 لینھ رفیق الالذقي

 RR207395626LB 3010352 ورثة ولیم أسعد قازان

 RR207390819LB 3052671 رشاد محمد یاسر السید

 RR207383733LB 3265890 جمعیة األبواب المفتوحة

 RR207385924LB 3432579 ال نینیو لیب ش م م

 RR207389387LB 3474784 جورج میالد البعیني

IK For Trading & Constructions SARL 3492557 RR207392457LB 

 RR207392465LB 3542835 شركة اوبیا ش.م.ل

 RR207392474LB 3643007 میةعماد شوقي غل

 RR207392443LB 3643010 بسكال یوسف الحایك
 


