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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

 RR215875814LB 942 شركة ادلياكو ش.م.م

 RR215875831LB 1678 شركة انسريان للتجارة والخدمات العامة (انسر ترافل)

 RR215875880LB 4490 دحداح اوتوموبيل ش.م.ل -شركة بستاني 

 RR215875933LB 12943 شركة صيدون لصناعة وتجارة البالط واعمال الديكور

 RR215875964LB 12971 شركة التعهدات االنمائية شتاء ش.م.م

 RR215875111LB 15692 مؤسسة وسام مصطفى قدورة للمواد الغذائية

 RR215875125LB 17255 صيدلية السالم (هالة ابراهيم ابو صالح االسعد)

 RR215875672LB 57246 مؤسسة جورج جريديني

 RR215875624LB 74933 محطة المنار ( نديم بويز )

 RR215875638LB 77368 مؤسسة نبيل معلوف لتجارة السيارات

 RR215875641LB 77456 شركة كريديه دو لوفان ش.م.ل

CRYSTALIX- LEBANON (موريس سليم معوض) 77803 RR215865975LB 

 RR215873521LB 90986 سة سقالوي التجارية (عصير وبوظة الرضا)مؤس

 RR215875425LB 107380 مؤسسة جاك فاخوري التجارية

 RR215875553LB 125414 مؤسسة عادل سرحان - محطة سرحان للمحروقات 

 RR215876369LB 190483 محطة محروقات ( امال غطاس )

 RR215876179LB 209404 شركة جوني اخوان

 RR215875394LB 227491 مؤسسة الربيع للتجارة العامة

 RR215876125LB 227962 انترنت فاسيليتز غروب هولدنغ ش.م.ل

 RR215876580LB 246680 خلدون خالد عبيد

 SOCIETE S.R.P. SAL 774458 RR215876681LBشركة اس ار ب ش.م.ل 

 RR215876797LB 969064 ٠محطة الدر الحديثة ت

 RR215876806LB 971337 انيكال كونتركتنغ ش.م.مباسيل ميك

 RR215876823LB 1017375 لينك نت ش.م.م

 RR215876845LB 1084822 جوزف انطوان اده- TWINSتوينز 

 RR215876077LB 1106671 غولدن بزنس غروب (وليد جوزف الخوري)

 RR215876854LB 1109061 سوسيتيه دوغران ريستوران اي دولوازير ش.م.م

CMYK Print Solutions Lebanon s.a.l 1182128 RR215877687LB 

 RR215877700LB 1204256 شركة كول ميد ش.م.ل

 RR212787347LB 1273370 صيدلية ايليو نبيو (ماري كلود وليم ضاهر)

 RR215877789LB 1278006 هوم ديكو ش.م.م.

I LINK inc 1306215 ش.م.ل RR215877069LB 

 RR215867764LB 1307079 ة المطاعم و الفنادق ش .م .مالمتحدة الدار

 RR212787611LB 1336432 ناتو إلكترو هوم ش.م.م.

 RR215877112LB 1360904 تقنيات ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR215876430LB 1855063 شركة نو هاو مانجمنت ش م م

 RR215878651LB 1976601 كاليبر انجنيرنغ ش.م.م

 RR215875385LB 2025833 حاموشعلي جمال  -محل حاموش التجاري 

Autolux (شارل ابراهيم عون) 2029377 RR212790139LB 

 RR215876386LB 2029412 الشركة المتحدة للصيانة والتطوير ش م م

 RR215876602LB 2142235 شركة كوتريد كومبني ش.م.م

 RR198391266LB 2170844 بريميوم لتأجير السيارات ش.م.م

 RR198391283LB 2180708 غ ديستريبيوشن ش.م.مديجيتال برينتين

I.T.A.R. GROUP SARL 2185885 RR198391323LB 

 RR215874195LB 2200810 تينا غروب ش.م.م

 RR215874629LB 2230593 هيثم حسيب شميساني -شميساني للتجارة العامة 

 RR215874663LB 2331467 شركة سي سي للتجارة والمقاوالت ش م م

 RR215877421LB 2415394 يلكار ش.م.مشركة م

ALAA AUTO TRADING - 2450293 عباس حسن حمود RR215874782LB 

 k.a.k s.a.r.l 2460995 RR215874796LBشركة 

 RR215874884LB 2522753 احمد سليمان السعدي

 RR215868138LB 2552347 شركة ارام ش م م

 RR198396229LB 2790436 وسيم مارون عواد

 RR198391924LB 2897235 كة قصار وشركاهشر

 RR198395104LB 3075488 انرجي كونتراكتنغ اند تريدينغ بالس ش.م.م (اي كات بالس)

 RR215877850LB 3098646 بترا

 RR215861863LB 3163857 شركة شعنين غروب ش.م.م

 RR215870352LB 3163857 شركة شعنين غروب ش.م.م

 RR198395679LB 3346438 راك غروب ش.م.م

 RR215871503LB 3393681 بتروليوم ش.م.ل - ت 

 RR215881015LB 8137 شركة السي للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR215877452LB 12918 شركة انصار ش.م.م

 RR215882951LB 35722 مؤسسة محمود القعقور التجارية

 RR198396440LB 41589 مؤسسة فارس فارس

 RR215875774LB 49091 هاشم التجارية)مؤسسة محمد حسن احمد (

 RR215875690LB 62380 شركة ابو خليل اخوان

 RR215877510LB 75615 شركة محمود يونس وشركاه

 RR198395886LB 87530 شركة الجنوب للورق والقرطاسية والكرتون

 RR215882982LB 109466 ل٠شركة بوليساند ليبانون اسعد عسيران وشركاه ش.م

 RR215875434LB 109481 دس للتجارةشركة سي

 RR215876219LB 182408 محطة محروقات (لصاحبها علي محمود طعمة )

 RR215884586LB 189704 توما سويدان - محطة توتال الجمهور 

 RR215875195LB 214585 مؤسسة رفيق غدار التجارية

 RR215877775LB 239958 شركة بيروت للتجارة والتداول الحر ش.م.م.

 RR215876545LB 242971 جمال علي االرناؤط

 RR215876576LB 244369 فرح للمقاوالت والبناء والتجارة العامة

 RR215878170LB 246376 مؤسسة نياج انترناشيونال ( عماد منصور بو نعمه )

 RR215877792LB 254463 جليل الياس بو شاهين

MEXICO- CORP 304763 RR215881620LB 

 RR215878121LB 625413 يق مومنةمحمد توف

Universe Electric  ( ابراهيم خليل لزيق ) 683231 RR215876633LB 

 RR215876695LB 782079 (ش.م.م) FAMILY GROUPفاميلي غروب 

 RR215876735LB 839193 مؤسسة خليفة للتبغ و التنباك(لصاحبها احمد علي خليفة)
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 RR215876749LB 843606 ٠م٠م٠شركة الملك  للصناعات الغذائية ش

 RR215876837LB 1072909 مؤسسة فؤاد غدار التجارية لصاحبه فؤاد غدار

MODA GROUP S.A.R.L 1095546 RR215876063LB 

 RR215876911LB 1169805 بتروليوم كونسالتنغ فلترينغ اند ماينتنس كومباني ش.م.م

 RR215876956LB 1252513 عبدالكريم حسين بيضون

 RR215877007LB 1257921 ركة العامة للباطون ش.م.مالش

 SHAHD CO 1362204 RR215877126LBشركة شهد التجارية 

 RR215877143LB 1365008 تيا انتر ناشيونال ش.م.م

 RR215884609LB 1453974 اسعد جورج التن

 RR215877829LB 1796900 شركة منشورات الجمل ش.م.م

 RR215876443LB 1865857 ش.م.م I.T.C.Oِشركة عيسى للتجارة 

 RR198396285LB 1913549 طنوس للتجارة

 RR215877174LB 1943774 ش.م.م Info Callشركة 

 RR198396590LB 1972722 نخلة ماركت ش.م.م.

 RR215877608LB 1993336 انتي بار ش م م

CROUN ABOU HAIDAR 1996643 RR215878872LB 

 RR215884572LB 2028037 شركة تكميدك ليبانون

 RR198395957LB 2040280 ديب جرجي الخوري

 RR198395926LB 2069246 ديب جرجي الخوري

 RR215877280LB 2137204 شركة مجموعة الزين ش م م

 RR215881409LB 2162111 الرشيد ايكونو تريدينغ ش.م.ل

 RR215883736LB 2379165 جمال محمد رمضان -مؤسسة جمال رمضان التجارية 

 JANNAT LEBNAN COMPAN 2436250 شركاه عبد هللا الحاج حسن و RR198396348LB 

 RR215874779LB 2444084 عصام علي األسعد - G F Dجي اف دي 

 RR215881925LB 2475034 شركة دال تكنيك ش م ل

 RR215880893LB 2480137 ابراهيم تامر ابو مراد

 RR215885167LB 2512519 عالم التكنولوجيا ش.م.م.

 RR215880981LB 2638171 فريش ناتشورال بروداكتس ش.م..ل (ف.ن.ب)

SINA TRADING (علي محمد سويدان) 2692304 RR215883395LB 

 RR215880363LB 2757933 جورج انطوان مسيحي

 RR215885697LB 2771723 باشاكو ترايدينغ ش.م.م.

 RR215884127LB 2774549 فريد محمد خير البريدي

NUR TRADING (حسين ابراهيم قشمر) 2777564 RR215867319LB 

 RR215885357LB 2806558 شركة سكاف اخوان للتجارة والصناعة ش.م.م.

 T$J SOFTWARES 2990988 منى السرغاني وشركاؤها RR215879095LB 

prime plastic 3262789 عطا اسعد الحالني وشركاؤه RR215880173LB 

 RR215879705LB 3524551 دة للمحروقات وسام سرحان وشركاهالشركة الجدي

 RR215879073LB 9718 شركة مامكو / مقاولون عامون/ ش.م.م

 RR215879348LB 11898 شركة جبكو ستيل اند ستري

 RR215883047LB 12523 شركة االتحاد للهندسة والمقاوالت ش.م.م

 RR198396453LB 28458 فؤاد جرجي بطرس

 RR215882259LB 61871 اجه واوالدهالياس غن

advanced 67574 RR215882554LB 

 RR215875567LB 81867 معامل الشرق

 RR215881488LB 101628 شركة الكردي للدهانات والكيماويات

 RR198395890LB 197610 مكتب المهندس شاكر مهدي عطريس

 RR215877695LB 223823 محطة محروقات -الياس الورد 

 RR215876528LB 241881 شومان التجارية مؤسسة
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 RR215877537LB 269875 رودولف يوسف باسيل

MIT 344399 .ش.م.م RR198396113LB 

 RR215876766LB 865251 خالد حسين حماد

 RR215875995LB 951663 شركة باوتيك

L.S.T 1200016 ش.م.م RR215880068LB 

 RR215877727LB 1212338 احمد اسعد اللويس

 RR215877744LB 1237999 انور احمد االبراهيم

 RR215877024LB 1269489 مارك اسكندر غريب

DIBKO TOOLS(ديب جرجي الخوري) 1395006 RR198395930LB 

 RR215867645LB 1423858 محمود علي الهنداوي(باندا الهنداوي)

 RR215883550LB 1536814 محمود محمد سالم

 RR198395872LB 1624992 ديب جرجي الخوري

 RR198396396LB 1934214 شركة ديوان السراي ش.م.م.

 RR215881151LB 1946221 جعفر توفيق مدلج

 RR215878869LB 1980303 شركة قرقوع اخوان ش م م

 RR215877302LB 1985984 معرض علي صالح التجاري (علي رضا صالح )

 RR215882815LB 2011786 اينوكس آرت ش.م.م

 RR198395869LB 2067321 تسيلتكس

 RR215876409LB 2071252 حسن طه بلحص

 RR215883435LB 2408339 دادو للتجارة (مالك توفيق منصور المصري)

 RR215884008LB 2506035 ع.ع.للتجارة (عماد عقل عقل)

MK 2543608 لصاحبها مصطفى احمد كنيعو RR215868124LB 

MK 2543608 لصاحبها مصطفى احمد كنيعو RR215870091LB 

 RR215885105LB 2556232 كولن كونتراكتينغ ش.م.م

 RR215882320LB 2774370 غلوبل اس ش.م.م

 RR215882007LB 2872513 المالك لتجارة السيارات

 RR215884952LB 2956420 ماري كلود البير عسيلي صفير

 RR215880916LB 3129567 عبد المطلب جاسم السالم

Kza co s.a.r.l - 3424083 ش.م.م RR198396161LB 
  


