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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

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

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

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

    
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR218379111LB 7277 شركة سيدرز ترايدينغ ش.م.م

 RR197820715LB 7848 شركة سمور ديزاين ش.م.م

 RR218379200LB 12166 الشركة المتحدة للغاز سلعاتا ش.م.م

 RR218380415LB 13200 لشركة المتحدة لالستيراد والتصدير ش.م.ما

 RR218377393LB 24947 ميشيل فيليب نجيم

PARFUMERIE CONSTANTION 29514 RR218380605LB 

 RR218380619LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

 RR218380463LB 35184 البير يوسف الخولي

 RR218380494LB 50691 كو للمفروشات المكتبيةمؤسسة مال

 RR218380534LB 66500 مؤسسة غسان خضر حيدر

 RR218381000LB 109610 رديكو ش.م.م

 RR218381234LB 200635 تروبيكانا سيكل(علي حسين حيدر)

 RR218381296LB 249250 شركة بيو نيد كومباني ش.م.م

 RR218379805LB 251051 معرض علي غدار

 RR197819460LB 297519 خليل ياغي وشركاه - ركة بريتي شوز ش

 RR218378751LB 312611 ابتكس ش.م.م

 CONTRACTORS-LEBANON S.A.L 315516 RR218378748LB-لبنان ش.م.ل - مقاولون 

 RR197819592LB 379537 فيوتشر ديستنايشن  ( ابراهيم اسماعيل فوالدكار )

 RR218378725LB 544623 اندره انطوان شعيا االشقر

 RR218380168LB 544640 سليم انطوان شعيا االشقر

 RR218380154LB 544645 فيليب انطوان شعيا االشقر

 RR218381407LB 582331 عمر عبدالرحيم صبح

 RR218381486LB 584404 تاندر رانت ايه كار ش.م.م

 ORTHOLINE-K.E.J  S.A.R.L 796421 RR218379757LBك.ا.ج ش.م.م  - ارثوالين 

 RR197819955LB 818447 شركة زيلليوني ش.م.م

 RR197819986LB 958692 شركة فان كافيه ش.م.م

 RR218377858LB 1236296 بلو باك ش.م.ل.

 RR197820088LB 1241980 اتش.سي.اتش (هوسب ارتين بابكيان)

 RR218380106LB 1284016 ام اند اي ش.م.م

 RR218380097LB 1313287 لتسويق (خالد كتوعه وشريكه)الحلول المتطورة للدعاية وا

 RR197820220LB 1321470 شركة او.ام.جي.فودز ش.م.ل

 RR197820295LB 1351090 هير اند بيوتي كونسبت ش.م.م.

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة
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 RR197820370LB 1416449 اوسوالي

 RR218379995LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR218376778LB 1599225 شركة ايلي عرب واوالده ش.م.م

 RR218379726LB 1623595 تروا .جي.أش

KRISTIE S TALENTS & EVENTS AGENCY 1792863 RR218379730LB 

 RR218379916LB 1794514 م ـ تي ـ كو ش.م.م

 RR218379540LB 1983864 محطة ميزان جبل عامل

ISHTAR ENTREPRISES 2184130 RR218379828LB 

 RR218379085LB 2470245 سيبان حسن عمر

X Maintenance Services(سمير نخلة القصيفي) 2486631 RR197819875LB 

 RR218381455LB 2506038 عفيفي محمد حمدان

 RR197819235LB 2548627 مؤسسة معلوف لصاحبها ريتا انطون معلوف

G.G.T & CO  FOR GENERAL TRADING 2615959 RR218379774LB 

 RR218379743LB 2646830 فاطمة للتجارة العامة

AMC- CHOKR CERAMIC SARL 2652676 RR218381469LB 

 RR197818932LB 2743442 شركة مهدي عواد وشركاه - شركة عواد ترايدينغ

 RR218379479LB 2848568 ساوند اند اليت - كوكز 

 RR218379955LB 3015129 للتجارة العامة HMD TRADINGمركز 

 RR218379068LB 3266786 شركة بروكلين ش.م.م

 RR218379045LB 3311416 محمد عبد علي يونس

 Sam Electrical Company S.A.R.L 3409107 RR218377053LBسام للكهربائيات ش.م.م 

 RR197819368LB 3421504 مصطفى عبدالسالم فاتروني

 RR218379071LB 3642003 مشهور حسين ابراهيم

 RR218380826LB 3675523 عالم محمد اسماعيل الشيخ

 RR197819147LB 28038 مؤسسة طويل العقارية

 RR218377402LB 50610 ميشال انطانيوس سعد

 RR218378717LB 71407 مؤسسة الكترو بروسس

 RR218378527LB 73147 مؤسسة الياس عازار

 RR218378513LB 74203 الشركة اللبنانية للتعهدات الفنية

 RR218378076LB 90966 جورج حنا بشاره

 RR218377288LB 96699 يونالكو - الشركة الدولية المتحدة 

 RR197818362LB 203402 شركة االنشاءات الهندسية والتقدم الصناعي الحديثة ش.م.م

 RR197818420LB 207409 دافيد نديم بصيبص

 RR218377230LB 216516 مجموعة العلم للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR218378646LB 224246 خالد محمد عيوش

 RR197819266LB 229991 عواضة للتجارة العامة لصاحبها حسن محمد عواضة

 RR197819080LB 242587 عدال محسن الخوري

 RR218378601LB 259120 يونايتد بيرينغ

E.MIRROR ( عبد هللا يحيى ) 260638 RR218378592LB 

 RR218377742LB 260702 شركة كومبيوكود ش.م.م

 RR197819155LB 276481 ي (محمد علي العثمان)ام ج

 RR218377464LB 316021 كوربس ش.م.ل

 RR218379791LB 319615 محمد عبد العزيز محمد حمود الشايع

 RR218378062LB 605735 سابينو لصناعة وتجارة االحذية

 RR218378093LB 622807 شركة سانيتيري غروب ش.م.م

 RR197819345LB 743885 حسين محمد اسماعيل

 RR197818915LB 989839 ميراي سليم طعمة

 RR218378819LB 1072378 روالن جان الحداد
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 RR218377190LB 1111375 شركة وسيم رزق وشركاه

 RR218378782LB 1226221 شركة بيليريان الدولية للتجارة ش.م.م

 RR218378779LB 1230694 كود ش.م.م

 RR218377861LB 1284535 سمير سحوم المسعود

 RR197818583LB 1382961 الفرد جورج عطيه

 RR218379624LB 1793701 اميريكان موتورز بارتس

 RR197817954LB 1835742 بوبرينت ش م م

 RR218379567LB 1958446 جي اند بي ستيل وورك ش.م.م.

 RR197818963LB 2075431 شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م.

 lebanese drilling wells s.a.r.l 2135016 RR218376906LB.م. لبنيز دريلنك ويلز ش.م

 RR218378031LB 2596984 جهاد عوده

 RR218376954LB 2760440 كورف ستوديوز ش.م.م

 RR218379054LB 2770001 كابي عزت سلوم

 RR218377420LB 2776802 ديجي داتا ال اي بي ش.م.م

 RR197818393LB 2802900 صيدلية السيدة

 RR197819028LB 2805170 ويفي اليم موبايل ستور ش.م.م.

 RR218376455LB 2823649 فود تراندز ش.م.ل

A M S (انس محمد صلح) 2861660 RR197819005LB 

 RR197818994LB 3007551 عبدالحكيم علي ابو دماغ

 RR197818929LB 3102514 شركة برتول للمحروقات ش.م.م

 RR218379933LB 3211101 سامي مصباح عرابي

Eco-Friendly 3214620 RR218378221LB 

 RR218376999LB 3267542 شركة كيالي انتربريز ش.م.م

 RR218378969LB 3275555 شركة سي كيوبد ش.م.م

 RR218377019LB 3290529 النكهة المثالية ش م م

 RR218378938LB 3351559 شركة فوود داي ش.م.م

 RR218377022LB 3356810 مجد بتروليوم ش.م.م

 RR218377946LB 3366849 انستافيكس ش.م.م

IN HOUSE FILM 3374382 RR218377036LB 

 RR197819337LB 3430633 العلمين الذهبي

 RR218379108LB 3433973 شركة لونا للتجارة العامة ش.م.م

 RR197819120LB 3491621 شركة الحداد التجارية

 RR218378045LB 3518403 خطار احمد ناصر الدين

 RR218377141LB 3558589 ميكانيكية ش.م.م - كوادرنت للتعهدات االلكترو 

 RR218377963LB 3676844 عواضة غروب ش م م

 RR218378907LB 3705681 وليد انطوان يزبك

 E.D.R.I 3904 RR218380211LBشركة ادري ش.م.م للدراسات االنمائية والصناعية ش.م.م 

 RR218379289LB 7660 سيونال ش.م.مشركة نيون نا

 RR218382393LB 8281 شركة انترسبالي ش.م.م

 RR218382495LB 9799 كوازار ش.م.م

 RR218381614LB 10492 شركة شامبس سبورت ش.م.م

 RR218381628LB 11368 شركة رشيدي اخوان ش.م.م

 RR218382597LB 11765 شركة النادي الخاص ش.م.ل (ش.م.م سابقا)

 RR218378371LB 27997 ر للتجارة والتعهداتنو

 RR218382623LB 37615 فادي ميشال غانم

 RR218381693LB 41208 مادونا فكتور لب

 RR218381716LB 66964 مؤسسة عيتاني ( جمال العيتاني )

 RR218381804LB 102748 مؤسسة الحبش للتجارة العامة
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 RR218380980LB 108981 شركة لورنا وجان ش.م.م

 RR218381027LB 111214 مؤسسة يوسف سكر

 RR218383062LB 123632 شركة بروسيس  ش.م.م

 RR218381883LB 182520 مؤسسة عطية للتجارة

 RR218377552LB 185233 مؤسسة عساف للدهانات

 RR218383080LB 185846 الشركة اللبنانية للتجارة والتوزيع

 RR218382844LB 194936 شكور تريدينغ كومباني ش.م.م

 RR218383102LB 205473 سهيل فكتور حسن

 SOCIETE ACCESS SARL 206201 RR218381248LBشركة اكسس ش.م.م 

 RR218381954LB 222851 عقارات -محمد عصام الحلبية 

 RR218381999LB 242536 جهاد محمد سعيد عيتاني

 RR218382040LB 244228 البدر التجارية (بدر رزق علي )

 RR218382053LB 246797 مد انور االتاتمح

 RR218382098LB 256297 مؤسسة عالمة للتجارة

 RR197821004LB 259196 ج . ك . يونيفرسال كلوتينك

 RR218382172LB 260092 محطة الريجي

 ARôME S.A.R.L 292251 RR197819442LBآروم ش.م.م 

 RR197819487LB 304828 بسام جمال العنيسي

 RR197819601LB 410181 .م.مروديكا ش

 RR218381512LB 685994 هاردوود فلورنغ كومباني ش.م.ل.

 RR197820009LB 1069437 شركة افينوكس

 RR218381438LB 1069575 قاسم محمد شكر

 RR197820043LB 1173940 جورج طانيوس سعادة- ج سعادة ميتال 

 RR197820057LB 1209058 رفيق ميشال حداد

Green Med S a r l  1222451 ٠م٠م٠ش RR197820834LB 

 RR197820848LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

 RR197820335LB 1375747 شركة خوري وسجاع للتجارة ش.م.م

 RR197821021LB 1728688 جورج خليل الدباس وشركاه-شركة جورج الدباس للتجارة والمقاوالت

 RR218379655LB 1743768 شركة جاز غروب للتجارة العامة ش.م.ل

 RR218379638LB 1765266 كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

 RR197821018LB 2018504 شركة بيضون وكنعان التجارية(توصية بسيطة)

 RR218376945LB 2208102 شركة حاج اندستري ش م م

 RR218381424LB 2373785 المسار لالبداع العمراني ش م م

 RR218379522LB 2429939 م لشركة دامور بيتش كلوب ش 

 RR218381415LB 2494030 الحمدان غروب للتجارة العامة

 RR197818889LB 2568894 الغريواتي التجارية شركة تضامن

 RR218379859LB 2598449 زينب علي كركبا (الراقي للتجارة العامة)

 RR218379862LB 2613797 بيزاروب ش.م.م.

 RR197821335LB 2694413 يو.اي.تي. ش.م.م.

 RR218381441LB 2761951 الناجي غروب للتجارة العامة

R.Y. FOR COMMERCE 2763139 RR197819354LB 

 RR218379385LB 3002702 زي هاوس ش.م.م

P.I.T.O Printing Industrial & Technology Organization 3004617 RR219467149LB 

Nizar for contracting and events management 3248467 RR218378986LB 

 RR197820627LB 3339005 الجندي العالميه ش.م.م

 RR197820635LB 3358386 شركة خالد عيوش و شركاه

 RR218382019LB 3741358 البير شفيق الخوري

  


