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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

 RR207374334LB 2102 شركة ساسكو میكانیكس ش.م.م

 RR207373838LB 9529 شركة یونغ ترایدنغ كومباني ش.م.م

 RR207374365LB 9731 مارتون تكنولوجیز ش م م

 RR207374382LB 10412 .م.مانر غروب ش

 RR207374419LB 12033 شركة رشاد برس

 RR207374436LB 12104 شركة تكنولوجیا المیاه ش.م.م (واتكو)

 RR207374440LB 13280 جوبیتر للتجارة العامة والتعھدات ش.م.م

 RR207374467LB 30567 ودیع حنا الزغبي

 RR207373886LB 35184 البیر یوسف الخولي

 RR207373890LB 36229 سة ایلي نجممؤس

 RR207374484LB 59978 مؤسسة رینھ شاھین او كاروفور

 RR207374515LB 70438 اولتیما لصاحبھا جوزف كیفورك قرة خانیان

 RR207373930LB 71407 مؤسسة الكترو بروسس

 RR207373974LB 78764 شركة أ . س غریبیان تریدنغ كومباني للمعادن

 RR207374569LB 86685 ندور للصناعةشركة سنو وغ

 RR207374626LB 99853 محالت غربیة

 RR207374630LB 102207 شركة البیر القارح وشركاه ش.م.م

 RR207374643LB 102536 جوزف بركات حویس

 RR207374674LB 107473 محطة الیاس القارح

 RR207374095LB 110024 شركة نیفي غروب ش.م.م

 RR207374113LB 113221 ودكت اندسرفیسز ش.م.لفاست مودیالر بر

 RR207374881LB 116641 نوفا الدولیة ش.م.م

 RR207375003LB 132204 )2مؤسسة علي شعیتو التجاریة (ف

 RR207375079LB 182740 مؤسسة فضول روحانا للتجارة العام

 RR207375082LB 183965 الكترو كولینغ

 RR207374229LB 186203 مؤسسة خشمان التجاریة

 RR207375096LB 186204 مؤسسة محمد جمیل دریان لالخشاب

 RR207375119LB 189415 نیكاس لیبانون ش.م.ل

 RR207375136LB 194887 مفروشات ایلي عبدو

 RR207375167LB 199669 ھدالین لالعالن والتسویق ش.م.م

 RR207374294LB 200250 شمعون للھندسة

 RR207378146LB 213332 اند انفورماشین تكنولوجي اي. ام.اي.تي. انفراستراكتشورمناجمنت

 RR207378177LB 215776 شركة مطر للتعھدات و اعمال الشبكات الھاتفیة ش م م

 RR207378265LB 228322 شركة بروموالین ش.م.م

 RR207378279LB 229783 الزلقا -مؤسسة مرعي للتجارة العامة 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR207378296LB 232359 اواكیمیان وشركاه شركة یرفانت -میرا بالست 

 RR207374714LB 233764 شركة عبد الكریم غندور وشركاه

TAMER RENT A CAR S.A.R.L 239132 RR207378336LB 

 RR207374728LB 249250 شركة بیو نید كومباني ش.م.م

 JMDT SARL 252516 RR207375215LBجي.ام.دي.تي ش.م.م 

 RR207378375LB 253363 شركة كرومیان تریدینغ

 RR207375272LB 307212 سینز غروب ش.م.م

 RR207375374LB 465703 للتجارة العامة ش.م.م BMشركة 

 RR207378631LB 547160 باسل محمد بن درویش دبوس

 RR207378755LB 664302 ھرایر اوھانس عكلیان

 RR207375604LB 1267487 نا نھرا)راي.نھرا.موتورز. (ریمون الیاس یوسف ح

 RR207375555LB 1284016 ام اند اي ش.م.م

 RR207377786LB 1417264 شركة سیكیور بالس ش.م.م

 RR207375723LB 1552531 تیا غراف ش.م.م.

 RR207376220LB 1595844 حرقص لمعدات مكافحة الحریق والسالمة ش.م.م

NARCHA (وسام موسى نرشھ) 1732152 RR207376255LB 

 RR207375706LB 1765266 كیو بي اس (مرسال جرجي القصیر)

C.W.C. SAL 1769743 RR207375710LB 

 RR207375670LB 1792924 او بي وان ك ش.م.م.

 RR207375683LB 1793701 امیریكان موتورز بارتس

 RR207376817LB 1810234 بیروت ش.م.م -شركة الدولیة الحدیثة للموارد 

 RR207376848LB 1863626 شوارتز اوتو بارتز ش.م.مشركة 

 RR207376953LB 2005394 شركة كوالیتي كوم ش.م.م.

 RR207376998LB 2029932 بروباغاندا اونو ش.م.م

 RR207376278LB 2050353 سوالر الیت تكنولوجي

 RR207377021LB 2069781 ج س ن غروب ش م م

 RR207375895LB 2166403 كارینا فود ش.م.م

 RR207377123LB 2173429 سمر حنوف

 RR207377154LB 2187075 شركة مدرید ش م م

 RR207375944LB 2226638 محمد سلیم زیباره

 RR207376352LB 2258088 براین وایف كومونیكیشن ش.م.م.

MAKHOUL TRADING & TRANSPORT - M.T.T 2284027 RR207377242LB 

 RR207375958LB 2293728 م.مشركة فارس اخوان واوالدھم ش.

 RR207377295LB 2373414 تولیب ش.م.م.

 RR207377313LB 2422174 غروسو ش.م.م.

 RR207377335LB 2438799 شركة تكني غروب ش م م

 RR207376423LB 2478788 جام كونسالت ش.م.ل

 RR207376437LB 2479328 كروبس ش.م.ل

 RR207375989LB 2502409 غولدن بریدج (كنعان وھیب الخشن)

 RR207376468LB 2511700 شركة فرحات لمعدات المخابز ش م م

 RR207377389LB 2518611 البوتاي ش م م

APPLE NORTH DIRECTION (A.N.D) S.A.R.L 2534766 RR207376485LB 

MADE CLEAN S.A.R.L 2550418 RR207376777LB 

 RR207376542LB 2575596 ھیلث كیر انتلیجنس ش.م.م

 RR207377525LB 2681579 غرند انترناشونال اندستریز & كو ش.م.م

 RR207376600LB 2690612 بزنیسز-كونسولیدیتد تكنولوجي اند سترز ش.م.م. ث ت اي

 RR207376635LB 2704568 ھاندیكو ش م ل

 RR207376644LB 2713218 لبیك فابریكایشن ش.م.ل
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 RR207376715LB 2779935 شركة فاسادیكو ش م م

 RR207378044LB 2857154 شركة سنتر بشیر التجاري ش.م.م.

 RR207377928LB 3016266 فاني راید ش.م.م

LORELLI LEBANON 3082181 RR207373104LB 

 Retailing Solution S.A.R.L 3096666 RR207374325LBریتیلینغ سولوشین ش.م.م. 

 RR207373285LB 3349450 احمد البسام للتجارة العامة ش.م.م

 RR207372381LB 3510038 سمكة السلطان ش.م.ل
 


