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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

 RR207386125LB 2937 الشركة الشرقیة للسیاحة والسفر ش.م.م

 RR207386173LB 3352 شركة غولد كوین ش.م.م

 RR207386187LB 3466 شركة واي اند ھاف ش.م.م

 RR207386363LB 5672 للتجارة والمقاوالت ش.م.ل شركة الواحة

 RR207384331LB 11339 الشركة اللبنانیة لالستثمار والتجارة ش.م.م

 RR207384376LB 12797 شركة االستثمارات السیاحیة

 RR207384380LB 13313 شركة بن االمیر ش.م.م

 RR207386831LB 41510 المان دور

 RR207386522LB 59020 كاف دي برنس

 RR207386540LB 67919 فردان -شانتیي شوكوالتیھ 

 RR207387001LB 80977 بي انترناسیونال -اف 

 RR207386624LB 93779 مرسیل توفیق بطرس -المركز الصناعي 

MEDIA D.D 110735 RR207390500LB 

 RR207390527LB 125643 شركة میتالو

 RR207389427LB 152871 مؤسسة ھاشم ادیب عبد الواحد

 RR207390629LB 174782 ش.م.م  4شركة ب . ا . 

 RR207387196LB 187669 افران الباغیت

 RR207390703LB 200231 غرین زون ش.م.م.

 RR207387267LB 205469 مؤسسة روجیھ ولیم الفغالي للتجارة

 RR207378163LB 214339 شركة مولر للصناعات الغذائیة

 RR207385969LB 221425 بیار دیب ابو عازر

 RR207387307LB 229991 عواضة للتجارة العامة لصاحبھا حسن محمد عواضة

 RR207389461LB 242094 مؤسسة یوسف حسین بدیر لصاحبھ یوسف حسین بدیر 

 RR207387426LB 254864 بالل محمد سعدى كمالي

 R N C Group Limited 266878 RR207384402LBمجموعة رنسي المحدودة 

 RR207384416LB 269877 رینج بروداكتس ش.م.م. توب

 RR207387576LB 277217 لیجاسي

 RR207384433LB 279100 احمد علي طالب

 RR207387562LB 287620 تعنایل -فرش ملك 

 RR207387580LB 294138 ایطالدیزاین ش.م.ل

 RR207384521LB 303923 لیبانیز افریكان بارتنر شیب(الب) ش.م.م.

 AUDIO LINK PLUS S.A.L 312333 RR207387633LBینك بالس ش.م.ل اودیو ل

 BEST-CAR S.A.R.L 387248 RR207387678LBبست كار ش.م.م 

 RR207387390LB 391356 دورا طنوس اسكندر

 RR207388418LB 392625 الشركة العربیة المتحدة ش.م.م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 ة الضریبة على القیمة المضافةمدیری
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 RR207388727LB 492259 شركة رمزي البساط وشركاه

 RR207388466LB 536432 س خلوفجان الیا

 RR207384699LB 537192 بشار علي جمیل

 ulec 571764 RR207384756LBالمجموعة اللبنانیة االماراتیة المتحدة للخدمات والتجارة 

 RR207384827LB 737485 سیدیكو-شركة االرز لالنماء التجاري 

 RR207384892LB 833488 شركة ولید شمعون للھندسة ش.م.م

 Fortune Cookies sarl 842222 RR207384915LBشركة فورتشن كوكیز ش.م.م 

Winchester -923631 محمد عدنان قباني RR207384963LB 

 LA MAIN D OR S.A.R.L 933799 RR207388568LB -شركة المان دور ش.م.م

 RR207388599LB 1002684 ابي ناصیف غروب

BREAK -1074900 جمال صالح قلیالت RR207385059LB 

 HEADCOM 1100608 RR207388735LBھیدكوم 

 RR207385076LB 1110446 روشة باالس ش.م.م

 RR207385116LB 1164962 الجا ش.م.م

 RR207385133LB 1174014 شركة طیبة ش.م.م

 RR207387491LB 1225357 ساو باولو ترافل

 RR207382004LB 1269489 مارك اسكندر غریب

 RR207385306LB 1299423 نس ش.م.ل ھولدنغان دي ار فاینا

 RR207387783LB 1307823 غرین راي مانجمنت ش.م.م

 RR207387797LB 1309542 ان دي ار ش.م.ل

 RR207385371LB 1375295 اكواج ستورم

 RR207385385LB 1382141 شركة إیزونیكا ش.م.ل

 RR207387885LB 1402570 شركة تاولیستا للتجارة العامة واالستیراد والتصدیر ش.م.م

 RR207385442LB 1410516 ابراھیم یمق

 RR207387899LB 1412962 حنون للتجارة و التعھدات

YUPPI 1464635 ش.م.م RR207385473LB 

 RR207385500LB 1472429 ساو ھولدنغ ش.م.ل

 RR207387925LB 1477790 الشحرور باكیري -غاوي ترایدینغ ش.م.م. 

 RR207385527LB 1496955 سي سي ان ش.م.م

 RR207385601LB 1683350 شركة سل سات

 RR207385650LB 1738424 داوا انترتانمنت ش.م.ل

AKSA  international  1771675 عقیقي وصالح RR207388038LB 

 RR207385694LB 1849476 مرعي للتجارة العامة

 Silver  &Black 1853219 RR207388086LBسلفر اند بالك 

QUANTUM MOTORS 1886103 RR207388112LB 

 RR207388130LB 1910177 ابي صعب للتجارة

 RR207385725LB 1934089 الرشید للتجارة العامة

 RR207388157LB 1946179 حایك كایترنغ ش.م.م.

 RR207388191LB 1988853 شركة جنا ش.م.م.

 RR207385796LB 1996663 ھولدنغ) -مجموعة عوكر ش م ل (قابضة 

 RR207385805LB 2010631 تكنیكس انترناشیونال ش.م.ل

 G.scape 2022527 RR207388214LBجي سكیب 

 RR207388231LB 2035203 شركة اكس ریم تورز ش م م

 RR207388280LB 2120897 سان تیك محمد محمود حمود وشركاه ش م م

 RR207385875LB 2132215 مكست میتلز

 RR207388302LB 2144016 ش.م.مغلوبل اي ل ت سولیوشینز 

 RR207385941LB 2170019 لكجري دیزاین (ش.م.م)

 RR207385986LB 2180094 ایمن(محمد علي) درویش الخلیلي
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 RR207388381LB 2202529 جعفر افرو میدل ایست للتجارة(جمانا جعفر رضا)

 RR207388404LB 2206384 جاد ادوار الیاس

 RR207386023LB 2236243 بیبوس ش.م.ل

 RR207388789LB 2301702 شركة ھاندز غروب ش.م.م.

 RR207389152LB 2488886 كلیر فیجین ش.م.م.

 RR207389166LB 2503621 شركة ماك غروب للتنظیفات والطباعة ش م م

 RR207389183LB 2522807 شركة الوالي للتجارة العامة ش.م.م

 RR207389197LB 2547844 ن.ستاندر ش.م.م

 RR207389736LB 2644295 ة سمایل فارما ش.م.مشرك

 RR207386791LB 2685495 فرع شركة اجنبیة-ستانیلوف الفردیة المحدودة المسؤولیة

BRAND - AID 2709053 RR207389254LB 

 RR207383591LB 2943653 شركة كوكسینل التجاریة ش.م.م

 RR207388877LB 3006964 ابراھیم نقوال جبارة

 RR207385884LB 3006978 مان خرباويمیشیل سلی

 RR207389237LB 3052642 عبد الرحمن ابراھیم كریدیھ

H.D.S. Heavy Dudy services 3328036 RR207388695LB 

 RR207389210LB 3479634 میماج ش.م.ل
 


