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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
  

دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    
المضافة,  مديرية الضريبة على القيمةفي  التحصيلدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما

بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل 
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها  ثالثين يوما

  م نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه سيت ,أعاله
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR٢٠٩٨٦٤١٤٥LB ٥٦١٠ شركة مطبعة سليم دبوس ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٥٩٩٩LB ٧٤٥٥ شركة ج.ا.س  ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٤٩٢٨LB ١١٠٠٣ شركة استروس للسياحة والسفر ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٤٩٥٩LB ١١٠٩٣ .مبرومارك ش.م

 RR٢٠٩٨٦٤٩٧٦LB ٢٣٧٢٠ ورثة انطوان البستاني للتجارة و الصناعة

 RR٢٠٩٨٦٤٨٢٦LB ٧١٤٠٧ مؤسسة الكترو بروسس

 RR٢٠٩٨٦٤٧٩٠LB ٧٧٦٢١ ال سي اش هولدنغ ش.م.ل (هولدنغ)

 RR٢٠٩٨٠٣٩٩٤LB ١٠٨٩٣٨ اصناف حسيني كروب للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR٢٠٩٨١٢٩٥١LB ١٠٨٩٣٨ لصناعة والتجارة ش.م.ماصناف حسيني كروب ل

 RR٢٠٩٧٩٢٢٧٦LB ١٣٢٩٨٥ مؤسسة حاتم يزبك

 RR٢٠٩٨١٣٠٥٥LB ١٦٤٦٧٠ مؤسسة فادي عطوي للموبيليا والديكور

 RR٢٠٩٨٦٩٠١٥LB ١٧٨٩٩٦ حسين علي ياسين

 RR٢٠٩٨١٣٢٠٦LB ٢٠٥٤٧٣ سهيل فكتور حسن

 RR٢٠٩٨٦٦٩١٥LB ٢٠٥٤٧٣ سهيل فكتور حسن

 RR٢٠٩٨٦٩٦٨١LB ٢١٦٧٠٥ نبيل جميل جريجمؤسسة 

 RR٢٠٩٨٦٦٦٦٨LB ٢٣٦٩٥٨ شركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٤٩٦٤LB ٢٣٦٩٥٨ شركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٨٨٠٥LB ٢٥٧٢٠٦ فؤاد صالح حبلي

 RR٢٠٩٨٦٦٤٢٠LB ٢٨٩٢١٦ بير فاكس (طوني ابراهيم حنا)

 RR٢٠٩٨٦٤٢٩٥LB ٦٣٦٤٦٣ اتشركة عيسى خواجة لخدمة السيار

 RR٢٠٩٨٦٤٥١٧LB ٨٨٥٦٨٤ سايف ش.م.م - شركة برو 

KALINA S.A.R.L ١٣١٣٤١٨ RR٢٠٩٨٧٠٢٠٣LB 

 RR٢٠٩٨٧٠٠٦١LB ١٥٥٢٥٣١ تيا غراف ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٩٨٩٩LB ١٧٦٥٢٦٦ كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

 RR٢٠٩٨٦٩٦٠٢LB ١٧٩٣٧٠١ اميريكان موتورز بارتس

 RR٢٠٩٨١٢٣٨١LB ١٩٥٤٧٧٩ .لسيتي بار ش.م

 RR٢٠٩٨١٢٣٩٥LB ١٩٦٥٥٣٢ ايت وال ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩٧٥٩LB ٢٠٣٥٦٧٧ مجوهرات  الدورادو

 RR٢٠٨٥٩١٤٣٧LB ٢١٧٠٨٤٤ بريميوم لتأجير السيارات ش.م.م

 RR٢٠٩٨٠٩٨٦٤LB ٢١٨٠٧٠٨ ديجيتال برينتينغ ديستريبيوشن ش.م.م

 RR٢٠٩٨١٢٥٠٦LB ٢٢٠٨٢٢٣ شركة ام شريف ش م ل

 RR٢٠٩٨١٠٠٦٨LB ٢٢٥٤٠٥٣ لفل غروب ش م م

 RR٢٠٩٨٦٦٠٤٠LB ٢٢٦٤٧٣٩ ط.و.ن ش.م.م. -شركة تي فور 

 RR٢٠٩٨٦٦٠٦٧LB ٢٣٧٢٧٥٠ كون.كو ش.م.م

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٩٨١٢٥٨٥LB ٢٤١٧٣٨٤ SAL ٦٦٥ ASTROMش.م.ل.  ٦٦٥استروم 

 RR٢٠٩٨١٠١٨٧LB ٢٤٦١٥٥٠ فينيق للتكنولوجيا ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨١٢٦٤٢LB ٢٤٨٢٣٠٦ بروفايل دفلوبمنت غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٣٦٣٥LB ٢٥٩٦٦٨٠ مارك بطرس البواري

 RR٢٠٩٨١٢٧٨٩LB ٢٦٨١٠٧١ رحال لالستشارات ووساطة التامين ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٦٣٢٨LB ٢٧٦٤٦٣٩ مؤسسة الشحار الغربي للتجارة العامة

 RR٢٠٩٨١٢٨٢٩LB ٢٧٩٨٥٤٢ نيترو ش م م

 RR٢٠٩٨٦٦٣٧٦LB ٢٨١٠٢٢٢ محل جيوفاني

 RR٢٠٩٨١٠٥٢٢LB ٢٨٣٩٥١٨ هللا موتورز رزق

 RR٢٠٩٨٦٧٠٦٢LB ٢٨٤٨٥٦٨ ساوند اند اليت - كوكز 

 RR٢٠٩٨٦٩٢٩٨LB ٢٨٥١٨٩٢ شركة تقني ش م م

LIGHTIUM ٢٩٤٦٤٠٣ RR٢٠٩٨٦٧١٤٧LB 

B.M.H-٣٠٠٢٣٤٤ حمود وشركاؤه بالل RR٢٠٩٨٧١٤٩٥LB 

 RR٢٠٩٨٦٧٢٦٦LB ٣٠٥٨٨٣٥ شركة رزق سرفيسز ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٧٢٨٣LB ٣٠٧٥٤٨٨ انرجي كونتراكتنغ اند تريدينغ بالس ش.م.م (اي كات بالس)

 RR٢٠٩٨٦٩٨١٠LB ٣٠٧٦٠٦٠ ضناوي كار سنتر

 RR٢٠٩٨٠٧٧٩٢LB ٣٠٩١٩٠٩ طبرية غروب ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٠٢٩٦LB ٣١١٤٣٩١ للتجارة والمقاوالت ش م م ١٣٥شركة االعمار 

 RR٢٠٩٨٦٧٣٢٣LB ٣١١٤٦٥٨ مو.دا للتجارة ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٧٠٢٤٨LB ٣١٦٦٤١٤ شركة ويكير كليننغ سيرفسز ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٠٧٤٥٢LB ٣١٨٣٠٣٦ دانيال

PITSTOP C.C.G MARKET ٣٢٢٥٢٨٦ RR٢٠٩٨٧٠٩٥٤LB 

 RR٢٠٩٨٦٧٩٨٦LB ٣٢٦٩٣٥٣ ابراهيم راجي شرعان

 RR٢٠٩٨٦٨٠٣٧LB ٣٢٨٠١٠٩ شركة سبايس تكنولوجي ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٨٤٠٣LB ٣٢٨٧٤٩٣ شركة ام كاي ترايدنغ ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٨٢٤٤LB ٣٤١٠٧٢٨ شركة هوم& تيك -احمد عثمان وشركاه 

 RR٢١٠٥١٨٧١٩LB ٩٠٥١ شركة حليم ضو واوالده ش.م.ل

 RR٢١٠٥٠٤٨٦٠LB ٣٧٦١٥ فادي ميشال غانم

 RR٢١٠٥٠٤٨٩٥LB ٥٥١٦٦ جانكو ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٤٩٦١LB ٧٥١١٥ شركة جوزيف الشقرة واوالده

 RR٢١٠٥٠٤٥٤٧LB ١٠٧٦٨١ نوس للتجارةسمير حنا فنيا

 RR٢١٠٥٠٥١٧٦LB ٢٠٥٤٧٣ سهيل فكتور حسن

 RR٢١٠٥٠٥٢١٦LB ٩١٠٦١٢ CA  'D'OROكادورو 

 RR٢١٠٥٠٥٢٧٨LB ١٤٨٠٥٩٧ هيثم مرعي شافي

 RR٢١٠٥٠٤٤٩٣LB ٢٠١٠٣٣٧ شركة اكسس ميديا ش م م

 RR٢١٠٥٠٣٨٩٥LB ٢٠٧٦٥٦٤ سبعلي ماربل سابالي ش.م.م.

 RR٢١٠٥٠٧٣٥٣LB ٢٦٤٨٣٠٢ ز ش.م.مماركت سوليوشن

TECH PRO SARL ٢٦٨١١٣٧ RR٢١٠٥١٩٧٧٦LB 

 RR٢١٠٥١٨٤٩٢LB ٢٦٩٣٦٤٩ الهادي للتجارة العامة

GHASS PLAST (حسين عدنان السلمان) ٢٧١١٩٥١ RR٢١٠٥١٩٧٩٣LB 

 RR٢١٠٥٠٧٠٥٨LB ٢٧٥٤١٣٠ عبود خالد سيف

 RR٢١٠٥٠٧٠٧٥LB ٢٧٨٧٢١٠ بالدور ش.م.م

METATRADE SAL ٢٧٩١٤٩٧ RR٢١٠٥٠٧٤٠٧LB 

 RR٢١٠٥١٩٨٢٠LB ٢٧٩٦٤١٣ شركة بيور اليف للتجارة العامة والنقل توصية بسيطة وسام وائل مي الغوش وشريكهم

 RR٢١٠٥١٩٨٣٣LB ٢٨١٨٠٣٨ شركة كرييتف تاتش ش.م. م.

 RR٢١٠٥١٩٨٩٥LB ٢٨٣٣٠٠٢ اكسبرتل غروب ش.م.م

Elena a d a ٢٩٠٦١٤٧ ١ RR٢١٠٥١٠٠٢٦LB 

 RR٢١٠٥١٩٩١٨LB ٢٩١٧٦٩٨ كيدز ش.م.م.اينجلز 
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ACTIVE MED (بالل بهيج عبد هللا) ٢٩٥١٨٩٨ RR٢١٠٥١٩٩٢١LB 

 RR٢١٠٥٠٧١٦٣LB ٢٩٥٩٤٢٦ شركة علي عبدهللا و شركاه

 RR٢١٠٥٠٧٤٧٢LB ٢٩٩٢١٨٦ ستار ترانسبورت إنترناشيونال

 Silver Meteor-Lebanon S.A.R.L ٣٠١٩٤٤٤ RR٢١٠٥١٩١٣٥LB 

 RR٢١٠٥٠٧٤٨٦LB ٣٠٢٢٨٦٦ نغ كومباني ش.م.مسفن سيز برينت

 RR٢١٠٥١٨٦٨٢LB ٣٠٩٨٣٠٥ سيبيا ش م ل

Ledears For industry and contracting ٣١٢٢١٧٦ RR٢١٠٥١٨٠٩٥LB 

Metal World ٣١٢٨٨٠١ RR٢١٠٥١٨٦١٧LB 

 RR٢١٠٥٠٧٥٠٩LB ٣١٧٠٤٠٩ تريوكير

 RR٢١٠٥١٩٩٤٩LB ٣١٨٩١٦٩ شركة فرانس فراغرانس تكنولوجي(حسن مازح توصية بسيطة)

 RR٢١٠٥٠٧٥١٢LB ٣٢٢٢٢٥٢ ابراهيم عطا هللا جمعه الزغل

 RR٢١٠٥١٩٩٥٢LB ٣٢٤١٨٨٠ الديوان للتغليف ش.م.م.

So Pure Water Lebanon SARL ٣٢٤٥٣٠٥ RR٢١٠٥٠٣٩٥٢LB 

 RR٢١٠٥٠٣٩٦٦LB ٣٣١٢١٣٠ الوطنية للمواد الغذائية

 RR٢١٠٥٠٣٩٧٠LB ٣٣١٨٥٥١ اجيك فورد ش.م.م

 RR٢١٠٥٠٥٣٤٩LB ٣٣٤٦٤٣٨ غروب ش.م.مراك 

 RR٢١٠٥٠٣٩٨٣LB ٣٣٧٧٦٦٣ طوني نعمه هللا الخوري زياده

 RR٢١٠٥٠٤١٧٥LB ٣٣٨٥٨٠٣ كامل امهز

 RR٢١٠٥٠٤١١٩LB ٣٤١٧٠٨٦ تربينا ش م م

G.N.T ٣٤٢٧٦٤٩ للتجارة RR٢١٠٥٠٧٢٥١LB 

 RR٢١٠٥٠٤٣٧٤LB ٣٤٤٧٩٥٠ شركة سيريكوم ش م م

 RR٢١٠٥٠٤٣٨٨LB ٣٥١٧٥٤١ سي. دبليو. أن ش.م.ل.

  


