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  إعالم تبليغ

  الموضوع: تبليغ
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

مديرية الضريبة على القيمة  في دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 

خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:نشر هذا اإلعالم على الموقع  علماً أنه سيتم ,المشار إليها أعاله

  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR212783084LB 10724 شركة الكسليك التجارية ش.م.م

 RR212783107LB 11032 شركة اتحاد للتجارة ش.م.م

 RR212782999LB 11980 شركة رافي ش.م.م

 RR212783209LB 29672 مؤسسة صعب التجارية

 RR212789776LB 41459 جبرايل الحاج التجارية

 RR212783345LB 75747 شركة جي سي ار حكيم اخوان

 RR212783380LB 83052 سوبر ماركت كسروان

 RR212783495LB 101976 كمال فريد حمصي

 RR212783606LB 117498 شركة دهام واوالده

 RR212783623LB 122743 .مشركة عريضة للتجارة والصناعة ش.م

 RR212783668LB 138437 اكويسستم ش.م.م.

 RR212783685LB 147031 شركة المدينة للتموين ش.م.م

 RR212783725LB 166785 جريس الياس السمراني

 RR212783739LB 169158 صانيا مارون يونس

 RR212784527LB 189404 تشيز شوب -شركة هاروني تريدنغ 

 RR212783915LB 208220 خوانشركة فارس ا

 RR212784014LB 222769 محطة المتن الحديثة

 RR212784544LB 241628 سيبال كار (دوري ميشال حريقة)

 RR212784575LB 242263 فردا مودا ش.م.م

 RR212784632LB 256165 فيزيو ماتيك ش.م.م

 RR212784646LB 256890 مؤسسة انطون شكور التجارية

 RR212784663LB 257412 ميات وبابيت

 bark up services 269188 RR212784703LBسليم حنا الشدراوي 

 RR212784734LB 291009 جهاد سليم صفير

 RR212781344LB 294138 ايطالديزاين ش.م.ل

 RR212781619LB 314854 ( سامر داوود سري الدين ) ARTE CASAارتي كاسا 

 RR212784969LB 391356 دورا طنوس اسكندر

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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SPIGA FASHION GROUP S.A.L 391891 RR212784972LB 

 RR212784986LB 392625 الشركة العربية المتحدة ش.م.م

 RR212785071LB 476898 شركة االقمشة العالمية ش.م.م

 RR212786179LB 776341 ليبانكو سورس ش.م.م

 N.C.C SARL 1014969 RR212784779LBشركة 

SCANING COMPUTER SYSTEM/1072200 ناصر محمد فرج RR212784822LB 

 RR212784840LB 1082195 اف كي انفستمنتس ش.م.ل

 RR212784853LB 1086545 كوفي اند شوكليت (اليزابيت منصور قرداحي دكاش)

 RR212784867LB 1088465 ايفي ترايدينغ ش.م.م

 LA VOIE ROMAINE SARL 1091285 RR212784875LBالفوا رومان ش.م.م  

 RR212787418LB 1283191 عاصي وباسيال ترايدنغ ش.م.م

 RR212788118LB 1412962 حنون للتجارة و التعهدات

 RR212789382LB 1932719 يعقوب نقوال الفداوي

 RR212785142LB 1972545 ريستورانت كلوب اكسيسورس ش.م.م

 RR212789507LB 1980794 شركة النور ميديكال مهدي حسيني  ميالني وشريكه

 RR212789745LB 2142235 شركة كوتريد كومبني ش.م.م

 RR212789780LB 39484 الشيخ ميشال بشارة الخوري

 RR198391853LB 89921 شركة فينوس لصناعة وتجار ة االلبسة الجاهزة

 RR198392607LB 90814 شركة محمود اليمني وشركاه

 RR198392805LB 166722 سمير معلوف -مؤسسة معلوف للتجارة 

 RR215861452LB 172064 نبيه عبود

 RR165270407LB 224873 سجيع سمير عيد

 RR215899912LB 251562 شركة هوبز ش.م.م

 RR198392213LB 257637 سابين مظلوم

 RR212785522LB 291894 مكتب خالد عبد الحميد المجذوب للتخليص والشحن

 RR215865220LB 320734 بوغوص كيفورك بوغوصيان

 RR165269236LB 675059 مؤسسة البركة للتجارة و المقاوالت (ناصر حسن الشقيف )

 RR215862135LB 1278685 طريف غياث ابو طوق الرفاعي-الرفاعي للتجارة 

 RR198392403LB 1342826 اطلس القارات للمقاوالت ش.م.م

 TRUTOOLS OF LEBANON S.A.R.L 1363009 RR165270486LBشركة تروتوولز اوف ليبانون ش.م.م 

 I.T.C 1430043 RR198393001LBانداستريال ترايدينغ كومباني 

 RR215860783LB 1533514 شركة غولدن غايت فور كارز ش.م.م

 RR165270424LB 1630213 اميل سامي حوا (تجارة عامة )

 RR215861611LB 1735625 آية للتجارة والشحن ش.م.م.

 RR215899890LB 1735625 آية للتجارة والشحن ش.م.م.

PHOENIX SYSTEM S.A.R.L 1771578 RR215862104LB 

 RR165270720LB 1894616 عوني احمد الجعفيل ( مؤسسة عوني للتجارة العامة )
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 RR198391368LB 2011831 روك ان سول كلوذنغ دستربيوشن ش.م.م

 RR165270659LB 2035526 شركة دايموند سيراميك ش م م

 RR212790187LB 2040280 ديب جرجي الخوري

SECAND HAND CHOICE 2050200 RR212790235LB 

 RR215864944LB 2149309 ليسا للتجارة (حسن جميل الراعي وشريكه) توصيه بسيطه

 RR215862152LB 2183400 محمد سمير هاشم

 RR198391460LB 2232019 شركة غلم اند مور ش م م

 RR198391685LB 2268754 يبر رستو كلوب ش م مب

 RR215865176LB 2394406 نيد تو ترافيل ش م م

 RR165270279LB 2411506 احمد فرج عبد القادر

 RR212789793LB 2459182 بروداتا ش م م

 RR212790947LB 2558453 الشركة الوطنية للترفيه ش.م.م.

 RR212790978LB 2568376 شركة شيهاز ش.م.ل.

 RR198392791LB 2619375 شركة سرحان ميكانيكل كونتراكتينغ

 RR215862183LB 2746041 الهندي لالدوات المكتبية ش م م

Rifai  Automobile 2818072 RR215861758LB 

 RR198392037LB 2972768 كواليتي سيرفيس فوود ش.م.ل

 RR215863609LB 2988801 ماريو لحود للتعهدات العامة ش.م.م

 Retailing Solution S.A.R.L 3096666 RR215863816LBريتيلينغ سولوشين ش.م.م. 

 RR215863626LB 3114391 للتجارة والمقاوالت ش م م ١٣٥شركة االعمار 

 RR215865074LB 3299548 اوصوليوشنز ش.م.م

 RR165268425LB 3406740 غنى يوسف الطبش (توصية بسيطة) rpsشركة 

 RR165270680LB 3791 ش.م.ل ( وايز سبونسرينغ سابقا ) شركة وايز غروب

 RR215861996LB 15502 مؤسسة سوبرة للخيم

 RR215899965LB 81243 شركة فؤاد خوري واوالده

 RR215864683LB 99305 احمد عبد هللا عبد علي

MEDIA D.D 110735 RR198392995LB 

 RR215861466LB 223502 اسامة محمد غالييني

 RR198392669LB 244004 عثمان احمد عثمان وشركاؤه-ولون العرب المقا

 RR165270945LB 248471 محمد سعيد الحالق

 RR165270509LB 295153 مستودع الضيقة لاللمينوم

 RR215864913LB 622000 محمد علي محمد

 RR165270092LB 808934 كميل انطوان نصر

 FAMILY HOME LINE 1085561 RR198393240LBفاميلي هوم الين ش.م.م  

La Recreation .co -1191858 ابراهيم احمد الوكاع RR212787038LB 

 RR215865471LB 1363370 محمد ابراهيم عبدالرحيم المحمد

 RR212788104LB 1436302 سمبليفاي ش.م.م.
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 RR165270835LB 1768339 شركة شيبار للمحروقات ش.م.م

QUANTUM MOTORS 1886103 RR212789317LB 

 RR212790289LB 2069246 ديب جرجي الخوري

 RR212789759LB 2088430 كومفي نايت ش م م

 RR212790377LB 2132215 مكست ميتلز

 RR198391178LB 2154828 شركة فينوس كمبيوتر ش.م.م.

 RR215865397LB 2156255 - تأجير عقارات مبنية  -عباس سلمان شومان 

 RR198391270LB 2180094 الخليلي ايمن(محمد علي) درويش

 RR198391306LB 2182732 الوكيل

 RR215865454LB 2263734 زوفينار بروداكشن(باميال طانيوس صابر)

 RR212790451LB 2360720 المتوسط لألستشفاء واإلنماء

 RR212790479LB 2378176 هاي تكنولوجي أوف بروداكشن ش.م.م

 RR212790505LB 2386879 سيفتي برودكت كوروبوريشن ش.م.م

 RR212790638LB 2440101 ايفون الياس جالد

 RR215899988LB 2455204 يحيى احمد كحيل

 RR215860845LB 2472935 صيدلية الرضا

 Back Stage S.A.R.L 2526420 RR198392624LBشركة باك ستايدج ش.م.م 

M.J.N CONSEPT S (موريس جبور نعمة) 2589890 RR198392536LB 

 RR212791063LB 2603654 مازن وفادي ش.م.ل

 RR215864975LB 2627653 شركة بالي لب ش م م

 RR212791103LB 2627938 بيطار بتروليوم (بي.اي.بي)

 RR212791148LB 2651854 شركة لوريم ليباني تورز ش.م.ل

 RR215861259LB 2826502 صيدلية جوانا (جوانا رتيب عيد)

 THE 3 MUSKETEERS T3M S.A.L 2950778 RR215861789LBش.م.ل. ذي ثري موسكوتيرز 

 RR215864082LB 2958427 زينب فيصل بدوي

 RR215863590LB 2969397 ماجد حنا سعد

 RR165268765LB 3067898 عباس حسين الجمال

KARIM E.T.C S.A.R.L 3196420 RR215865919LB 

 RR215862223LB 3314981 شلهوب للتجارة العامه

 RR212789728LB 3350273 وسيمكو ش م م

CANADA PRODUCTS 3351022 RR215864895LB 
  


