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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

 RR207378061LB 9552 شركة مركز تسویق الصناعات ش.م.ل

 RR207380105LB 12943 شركة صیدون لصناعة وتجارة البالط واعمال الدیكور

 RR207380119LB 13079 شركة ارتیر ش.م.م

 RR207380198LB 17381 محطة سكیكي للمحروقات

 RR207380238LB 46046 خلیل محمد علي حجة

 RR207380286LB 49091 مؤسسة محمد حسن احمد (ھاشم التجاریة)

 RR207380330LB 79069 االعتماد والتجارة

 RR207380357LB 80878 السكاربا

 RR207380414LB 86100 شركة موسى لصناعة المعجنات والحلویات (ت)

 RR207380431LB 90246 شركة عالم الكھرباء

 RR207374612LB 99597 كونتراكوم انترناشیونال

 RR207380459LB 106562 مؤسسة محمود خریس

 RR207380462LB 107380 مؤسسة جاك فاخوري التجاریة

 RR207380476LB 109481 شركة سیدس للتجارة

 RR207380502LB 125414 ة عادل سرحانمؤسس -محطة سرحان للمحروقات 

 RR207378129LB 146210 عزات اسعد الجردي

 RR207374161LB 154161 مؤسسة جان تنوري

 RR207380683LB 158841 یوسف شفیق المعلم

 RR207380533LB 159463 عباس  نجم محیدلي

 RR207379946LB 162462 مستودع ادویة جبل لبنان

 RR207380595LB 176262 )1(فمؤسسة محمد حسین حسین 

 RR207375051LB 176792 عبد القادر احمد مكیة

 RR207380652LB 203161 شركة لمع التجاریة ش.م.م

 RR207377551LB 206339 ارام مكردیج كیالجیان

 RR207380670LB 209404 شركة جوني اخوان

 PRO MANAGEMENT AGENCY 216164 RR207378185LBبرومانجمنت ایجنسي بي ام اي  

 SAGONA 226907 RR207378251LBساغونا ش.م.ل 

 RR207378340LB 241036 محمد الحاج ابراھیم

 RR207371165LB 245496 شركة ھاجر للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR207378438LB 270582 مؤسسة عطاللھ للتجارة (الیاس جمیل عطاللھ)

 RR207378455LB 282969 شركة قره بت ھارتونیان ش. م. ل.

 RR207378565LB 462278 مؤسسة الوان للتجارة والصناعة ( انطوان الیاس ملحم سمعان )

 RR207378574LB 471797 طوني عبده صقر

 RR207378659LB 569608 حبیب یوسف كفوري

 RR207378676LB 573241 شركة اجا للمحروقات ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR207378733LB 648996 باتي ارت ش.م.م

 MATAR S AUTOMOTIVE  (سعید میشال مطر) 778673 RR207378923LB 

 RR207380096LB 868508 توصیة بسیطة -بروفالو للتجارة 

 RR207379019LB 930326 مؤسسة فیلیب اسعد الحدثي

 RR207377640LB 945473 یونیفرملي بلوكس ش.م.م

 RR207377772LB 1021859 مؤسسة حیدر (محمد محمود حیدر حسن)

 RR207378764LB 1148787 زا ( سوسن خلیل عباس )بیالرو

 RR207378870LB 1282130 نوبراند ش.م.م

 RR207379141LB 1285960 شركة ترمینال شوبینغ مول  ش.م.م

 RR207379169LB 1325987 شركة فول فیل ش.م.م

 SHAHD CO 1362204 RR207382208LBشركة شھد التجاریة 

 RR207379226LB 1382618 بالك تولیب تكنولوجیة الطباعة الرقمیة  ش.م.م

 RR207379243LB 1394088 البیرال دي تیجوانا ش.م.م

 RR207379257LB 1396919 افتالمیك كونسالتنز اوف بیروت  ( رندى جاد یزبك دنیا )

 RR207379291LB 1535694 میكانیك ش.م.م -شركة تكنو

 RR207379314LB 1557288 بیلد ش.م.ل 4

 RR207379362LB 1699451 شركة لو ریفال كافیھ ش.م.م

 RR207375768LB 1795439 تریبل ت ش.م.م.

 RR207375771LB 1795899 برایم برینتنغ برس ش.م.م.

 RR207379402LB 1835991 شیالكس انك ش م  ل

 RR207382640LB 1884548 مؤسسة نور الرضا

 RR207382698LB 1943774 ش.م.م Info Callشركة 

 RR207382715LB 1969341 شركة عز الدین اخوان للتجارة

 PROTRADE INTERNATIONAL 1984952 RR207382769LBشركة بروترید انترناسیونال ش.م.م.

 TATWEER S.A.R.L 2022000 RR207382790LBشركة تطویر ش.م.م.  

 RR207376967LB 2022063 قبیسي دیزاین (حسام محمد قبیسي)

 RR207376295LB 2075609 غاما سیرامیك ش م م

 RR207377083LB 2157713 التمید ترایدنغ ستابلس  ( حسن ابراھیم خلیل )

 RR207375887LB 2160729 كلیمز اكسبرس لبنان (سي.اي)ش.م.ل.

 RR207377185LB 2207597 اوف ست دیفیجن ش م م

 RR207382980LB 2238579 ریاض خالد المحمود

 RR207377208LB 2242849 توصیة بسیطة -شرقاوي كومباني 

 RR207377239LB 2267003 شركة جاكي فود اند كایترینغ ش م ل

 RR207383013LB 2372801 شركة غصن الجنوب ش.م.م

 RR207383027LB 2391288 ضاھر حسین حمود -جبل عامل الصناعیة 

T K PHARMA - 2429380 طارق ابراھیم قھوجي RR207383058LB 

 RR207377327LB 2430560 الفا الومینیوم (جان توفیق صلیبا)

 RR207380745LB 2448933 معرض محمد احمد الدر التجاري

 RR207379521LB 2452883 صیدلیة وایت

 RR207379535LB 2465595 ھنا فارم

 RR207379549LB 2472084 شركة التكنولوجیا الھندسیة الحدیثة ش.م.م.

 RR207381009LB 2477462 (زینة ولید صباغ) جنى تورز

 RR207376445LB 2482150 ام.كي.ترایدینغ اند ماركتنغ ش.م.ل.

 Trust for the Quality of Products TQP S A R L 2491327 RR207379552LB 

 RR207383132LB 2507800 شركة سوالرنا ش.م.م

 RR207382154LB 2508278 سركیس یوسف فرح

 RR207383150LB 2522753 مان السعدياحمد سلی

 RR207379504LB 2526862 شركة سورسینغ برو ش م م
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RAS 2534250 للمحروقات والتجارة العامة RR207383177LB 

MK 2543608 لصاحبھا مصطفى احمد كنیعو RR207379583LB 

GEM CORPORATE S.A.R.L 2548108 RR207379597LB 

 RR207379606LB 2565667 میدیا النس ش.م.م

k37 Techno Trade 2573176 RR207379610LB 

 RR207383217LB 2603073 نحلة بترولیوم (محمد محمود نحلة)

 RR207380768LB 2607398 یحیى علي رمضان

G.G.T & CO  FOR GENERAL TRADING 2615959 RR207377446LB 

 RR207379637LB 2632457 م.ي.للمفروشات ش.م.م.

 RR207377548LB 2712928 لبنان ش م مشركة ایاتي 

 RR207379654LB 2803466 فانكي تكستیل ش.م.ل

 T.H.C PHARM 2824949 RR207379671LBشركة 

 RR207379481LB 3013018 ساني توركا ش.م.م

 RR207377945LB 3040505 شركة میلینیوم انترناشیونال ش م ل

 RR207377812LB 3494049 وسیم غسان الحكم

HMS CONSULTING S.A.L.(OFF- SHORE COMPANY 3598295 RR207380079LB 
 


