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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

 RR209763337LB 953 فرع لشركة كويتية- المؤسسة العربية للبحوث والدراسات االستشارية

 RR209762549LB 2524 شركة جمال ومكايال نجار للتجارة العامة ش.م.م

 RR209762552LB 2562 د. بوس  ش.م.م شركة ت.

 RR209761702LB 4569 شركة اميركان كولد اندستري ش.م.م

 RR209762597LB 4813 شركة عالم الكتب ش.م.م

 RR209762795LB 6825 شركة كويك سرفيس للزراعة والتجارة والصناعة

 RR209762800LB 7139 الشركة الوطنية للحديد ش.م.م سونافير

 RR209762813LB 11009 وف لبنانشركة باوه

 RR209763527LB 11245 الشركة اللبنانية للتجارة واالنماء تردكو ش.م.ل.

 RR207399336LB 13220 شركة تريمبكس ش.م.م

 RR209762844LB 38502 انيس الوند

 RR207394308LB 50814 ووكرز ترايدنغ

 RR207399375LB 53397 جاك ايليا ابو خالد

 RR207394373LB 64178 رية التكنولوجيةكركبي التجا

 RR209762889LB 84297 فهد عبد القادر قرقناوي

 RR207394546LB 97202 بندر بيروت

 RR209763045LB 97478 حازم فوزي رمضان

 RR209763102LB 115294 شركة الكومبيوتر وقطعه ش.م.م

 RR207390601LB 157609 شركة السعادة للصناعة والتجارة/محمد الشاغوري وشركاه

 JOMARO 161651 RR207394798LBمؤسسة جومارو التجارية 

 RR209764235LB 180367 شركة تي شيرت الين

 RR209764258LB 189286 شركة افران و باتيسري تفاحة

 RR209764301LB 193877 عبد الرزاق احمد المنير-هوم الند

 RR207391156LB 200698 بان ازياتيك ترافل

 RR209762226LB 201347 اليت هاوس محمصة

 RR209764377LB 203811 شركة النسبي للصناعة والتجارة ش.م.م.

 RR209762230LB 203888 شركة ليدر ش.م.م

 SM 209204 RR207398931LBمؤسسة صليبا ماركت داليا 

 RR207394930LB 219261 انطوان جبران رحال

 RR207394957LB 219786 توزيع بطاريات وزيوت معدنية-بولد

 RR207398945LB 221407 شركة اوفيس سيستمز اند بروداكتس ش.م.م

 RR209764479LB 222202 شركة ستار فاشن ش.م.م

 RR209764496LB 223953 مؤسسة انجيال للتجارة لصاحبها جان الياس شعيب

 AIM CO 228126 RR209764536LBشركة الهدف ش.م.م 

 RR207394974LB 229289 فوود مانجمنت ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  قيمة المضافةمديرية الضريبة على ال
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 AL-MATBAA 255966 RR207397043LBمطبعة  - ال 

ET GROUP S.A.R.L 261080 RR209764690LB 

 RR209764765LB 282267 بارت فايندر ش.م.م

 RR207399441LB 289216 بير فاكس (طوني ابراهيم حنا)

 RR209764788LB 291780 محي الدين قصابيه وشركاه-شركة يونايتد براذرز 

 RR209764791LB 292971 ير لصاحبها مصطفى ابراهيم ضريرضر

 RR207396343LB 295637 شركة امين قباني التجارية ش.م.م

 RR209764902LB 354295 شركة زيدكو ش.م.م

 RR209764916LB 360102 سامي جالل العليوي

 RR209764995LB 543772 ايلي لطف الله زهار

 RR209765077LB 629179 شركة هارتز فود ش.م.م

General Maintenance And Contracting(روجيه رزق الله بو الياس) 720305 RR207393537LB 

 RR207393642LB 1014098 ابو جودة فينير الين ش.م.م.

Supplies Only -1050069 غالب عيسى جلول RR209765267LB 

 RR209765355LB 1183902 عبد الرحمن محمد الحنون-الحنون للتجارة العامة 

 RR207393744LB 1188610 سيزنس ش.م.م

 RR209765372LB 1196589 محي الدين محمد خالد-  Techno Breadتكنو بريد 

 Liga trading company sarl 1203925 RR209765390LBشركة ليغا للتجارة ش.م.م 

 RR207387474LB 1208426 الياس شلهوب للتجارة

 RR207393801LB 1247916 خمسة ابواب ش.م.م.

 RR209765465LB 1267122 آيبكس إير تشارتر ش.م.م

 RR209765491LB 1281738 شركة اوريجينال اوردر ش.م.م

 RR209765528LB 1291939 شركة سوكازا ش.م.م.

 RR209762305LB 1327029 االرياف اللبنانية للتجارة والصناعة

 RR209762314LB 1404730 فارس عبد الكريم شحرور

 RR209765602LB 1444516 يبانو ترايدرزل

SOFT PLUS SYSTEMS 1586224 نادين عاصي وشركائها RR207396785LB 

 RR209765681LB 1637303 نبيل محمد العثمان

SHOWCASE GROUP S.A.R.L 1640766 RR207394002LB 

 RR207398928LB 1660077 فيصل خليل الميس

 RR209765695LB 1663462 شركة ايست اندرز ش.م.م

 RR209765718LB 1700004 م ج وشاربن لبنان ش.م.م 3

 RR207397777LB 1829586 هاي مارت ( اواك صحاك خجادوريان )

 RR207397785LB 1851990 شركة الفروج الطيب ش.م.م

FURETTI S A R L 1861940 RR209765911LB 

 RR209765973LB 1925071 وان او وان ش م  م

 RR207397131LB 1948608 لخدمات البيئية ومعالجة النفايات ش.م.م.شركة ميراج ل

 RR207397848LB 1963760 ت.س.م وك ترايد

 RR207397851LB 1964132 بوكوبي اكسبرس ش.م.م

 RR207397879LB 1980794 شركة النور ميديكال مهدي حسيني  ميالني وشريكه

 RR209762359LB 1991879 شركة اي.اف.اي.بارتس اند سرفيس ش.م.م.

 RR207397919LB 2047946 سامر الياس صفير

 RR207398300LB 2069246 ديب جرجي الخوري

M&D . GROUP 2072785 (بسيطة احمد محمد انور نعوس وشريكه احمد محمد نور الدين (توصية RR209766090LB 

 RR209766112LB 2106026 شركة برفكت الكتريك ش م م

 GM 2137156 RR207398335LBغاليري منصور 

 RR207399883LB 2180611 شركة الجمال لالساسات ش.م.م.

 RR207398358LB 2183141 شركة اللويس للحجر / محمد محمد محيميد وشركاؤه 
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 RR209766174LB 2207286 نسرين جهير

 RR207398375LB 2213709 توصية بسيطة - شركة ربيع عمار وشريكه للخدمات العامة

 RR207398392LB 2218581 / ش.م.مIC2دولية للصناعة والتجارة /الشركة ال

 RR209766205LB 2228244 محمد نجمي

 RR207398432LB 2360720 المتوسط لألستشفاء واإلنماء

 RR209766262LB 2369983 شركة كوبي رايت بزنس سنتر ش.م.ل

 RR207398446LB 2378176 هاي تكنولوجي أوف بروداكشن ش.م.م

 RR209766293LB 2381175 غداديزاهر ب

 RR207399605LB 2391760 شركة نايا ز ش م ل

 RR207389078LB 2453895 شعبان محمد خضور

 RR207399645LB 2462682 بابيون بالن ش م م

 Deaibess trading ltd 2463831 RR207398494LB 

 RR209761835LB 2541802 آلت سيتي ش.م.م

 RR207399897LB 2603654 مازن وفادي ش.م.ل

 RR209761424LB 2627653 شركة بالي لب ش م م

 RR207395590LB 2660974 زياد الحلبي

 RR209763924LB 2670798 ش.م.ل ESCاينرجي سباليز & كونترولز 
  


