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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 ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل مة المضافة, القي

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

   
 رقم المكلف رقم البريد المضمون اسم المكلف

 RR190816605LB 77907 زياد ابو الحسن

 RR190810925LB 133278 مؤسسة طالل عنتر

 RR190808839LB 175029 مؤسسة قبيسي للتجارة العامة(حسين عدنان قبيسي)

 RR190808913LB 181437 تحاد (كمال قيموز وشركاه )شركة اال

 RR190815035LB 194797 فرع ثاني -الياس عبدهللا ابراهيم 

 RR190812498LB 196490 شركة علي محمد بدير واوالده

 RR190815185LB 197999 خليل ابراهيم هارون

 RR190812515LB 201474 الجابر للفنادق والسياحة ش.م.ل

 RR190812541LB 204856 كونسلتنغ ش.م.م شركة م.ا.ك

 RR190806722LB 222310 شركة باث سولوشنز ش.م.ل

 RR190811064LB 228767 شركة اوتو شو ش.م.م

 RR190811753LB 229289 فوود مانجمنت ش.م.م

GLOBAL COSMETICS RR190811775LB 229688 

 RR190811784LB 229991 عواضة للتجارة العامة لصاحبها حسن محمد عواضة

VISION ORIGINALE / باتريك انكيري RR190811815LB 231013 

 RR190812025LB 237341 الشركة اللبنانية العربية االوروبية ش.م.م

 RR190812039LB 238514 الشركة االردنية اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م

 RR190812073LB 241052 عبد الناصر احمد النبهان

 RR190812100LB 242056 الحداد جرجس اسبر

 RR190812161LB 242379 مؤسسة علي محمود فقيه

 RR190812175LB 242536 جهاد محمد سعيد عيتاني

 RR190812189LB 242647 فارم فود ليمتد ش.م.م

 RR190812201LB 243227 شركة الريف لمواد البناء ش.م.م.

 RR190812229LB 243361 عبد الحكيم عبد القادر الحلو

 RR190812232LB 243376 ناظم عبد الحميد قرقناوي

 RR190812263LB 243764 اسود هولدينغ ش.م.ل. (شركة قابضة )

 RR190812820LB 244214 مؤسسة محمد سنو للتجارة العامة

 RR190812833LB 244228 البدر التجارية (بدر رزق علي )

 RR190812864LB 244369 فرح للمقاوالت والبناء والتجارة العامة

 RR190813003LB 245992 مؤسسة الصفاء لصاحبها عبد هللا حمية

 RR190813017LB 246035 ذيب امين وهبي

 FASHION SPORT RR190813034LB 246656فاشن سبور  

 RR190813048LB 246680 خلدون خالد عبيد

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة



2 

 RR190813096LB 247343 يونايتد وورلد انفستمانت كومباني ش.م.م

 CIMA STARS RR190813119LB 247487ؤسسة قمة النجوم  م

 RR190816870LB 248008 دامرجي لتاجير السيارات

 RR190813140LB 248388 أحمد مصطفى الحريري

 RR190813241LB 250793 محمد احمد كريم

 RR190813272LB 252440 المتحدة AAAشركة 

 RR190813286LB 252992 عدنان محمد عبد الواحد

 RR190813309LB 253305 شركة توفيق دني وشركاه

 RR190813326LB 254805 وليد جورج ناصيف

 RR190813330LB 254956 شركة اتصاالت الدولية ش.م.م.

 RR190813343LB 255351 احمد محمد عداس

 RR190813357LB 255443 مؤسسة رضا ضاهر للتجارة العامة

 RR190813405LB 255836 ابراهيم ديب عبد الخالق

 RR190813428LB 256073 جهاد شماعة-اعناب للمواد الغذائية والتجارة العامة

 RR190811170LB 257105 نهاد توفيق بردويل

 RR190813462LB 258450 شركة التخزين والتسويق

 RR190813476LB 258694 مؤسسة رياض البساط للتجارة (رياض عبد الرؤوف البساط)

 RR190813480LB 258717 مصطفى محمد مسلم

 MAMAC SARL RR190813502LB 258791شركة ماماك ش.م.م 

 RR190813516LB 259086 مؤسسة فادي للصناعة والتجارة

 RR190813520LB 259196 ج . ك . يونيفرسال كلوتينك

A&M AUTO CENTER-LEBANON (مصطفى موسى محمد علي) RR190813533LB 259524 

 RR190813989LB 263867 امبكس -مؤسسة شاتو 

 RR190814030LB 266252 سمير جورج خياط

 RR190808175LB 266780 الشركة العالمية للشحن والتصدير جواد وسيرميني ش.م.م

 RR190814057LB 266780 الشركة العالمية للشحن والتصدير جواد وسيرميني ش.م.م

 RR190814065LB 267024 مؤسسة سهى صفير التجارية

 RR190814176LB 273335 شكيب القمند التجاريةتوفيق 

 RR190814193LB 275238 همبرسوم اكوب جنباشيان

 RR190814202LB 277258 علي غالب الحاج ناصر

 RR190813666LB 285363 جوزيف جرجي نقوال

 RR190813670LB 285664 حسين ابراهيم ميتا

 RR190813683LB 287499 محطة محمد معطي صالح

 RR190813771LB 291009 ليم صفيرجهاد س

 RR190813799LB 291398 شركة الجزيرة ب لصياغة الذهب ش.م.م

 RR190813811LB 292081 احمد محمد عراج

 DANA FASHION RR190813842LB 292841دانه فاشن 

 RR190813856LB 292971 ضرير لصاحبها مصطفى ابراهيم ضرير

 KADCO SARL RR190812303LB 292988شركة 

 RR190810948LB 293858 شركة ابناء عبد الرضا رسالن

 new trading establishments RR190813913LB 295614نيو ترايدينغ استابلشمانت 

 RR190813944LB 296587 مروان ادمون حاتم

 RR190813958LB 297186 شركة كومبيوتر الشرق ش.م.م

 RR190813961LB 297237 شركة االعمال للسفر والسياحة

 RR190813975LB 297453 فرحان رفيق اسماعيل

 PARADISE COMPANY RR190811166LB 303843حمية وشركاه  -شركة برادايز 

 RR190815208LB 435374 محطة خضرة للمحروقات لصاحبها كمال امين خضرة

 RR190815239LB 436489 شركة انتر بايوميد كوربوريشن ش.م.ل
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 RR190815242LB 440667 (عماد احمد القعسماني)-سامكو- روقات والزيوتالمؤسسة العامة للمح

ABIN GROUP SAL اوف شور RR190807776LB 485125 

 RR190807864LB 586125 شركة بانا للتجارة العامة والقومسيون ش.م.م

 RR190815344LB 603972 الياس توفيق خليل

 RR190808003LB 612198 فيو ش.م.م -فارما 

 RR190808051LB 616349 خالد المصول أحمد

 RR190808595LB 621235 نبيل كريم الدريبي

 RR190808618LB 622175 مؤسسة انور حمود مكارم

 RR190810007LB 643075 سبون ش.م.م

 RR190810055LB 648996 باتي ارت ش.م.م

AIIZ (نديم ادمون سليمان) RR190810112LB 654557 

 RR190810231LB 680188 شركة ترانزيمو ش.م.م

 RR190810259LB 682782 شركة لكشوري لتأجير السيارات ش.م.م

 RR190810280LB 693899 حماده للتجارة (خالد نواف حماده)

 RR190810347LB 716436 شركة حانيوز التجارية ش.م.م

 RR190810418LB 733892 محمد عبد اللطيف السكران

 RR190810545LB 761321 جورج حنا صدقة

 RR190810642LB 763714 مؤسسة نجيب حيدر التجارية لالستيراد والتصدير (نجيب جهاد حيدر)

 RR190810599LB 898285 مؤسسة وليد وديع ناصيف

 RR190815273LB 970831 سمير حنا مهنا

 LA BOITE SARL RR190815295LB 978591ال بوات ش.م.م 

M.E TANK (ديانا مطانيوس سكر) RR190811475LB 1215152 

 RR190815525LB 1254613 عبد الناصر خالد درويش

 RR190811373LB 1260016 اليغانس لتأجيرالسيارات ش.م.م.

 RR190815619LB 1291278 نيو الين كوربوريشن ش.م.م.

 RR190800469LB 1390411 بيار عيد الحبشي

 RR190811461LB 1590629 شركة ام ال كونتراكتينغ ش.م.م

 RR190815636LB 1611239 كة سي او غروب ش م مشر

 RR190815653LB 1628335 االعمال التجارية(محمد عبدهللا حمود)

 RR190810903LB 1895750 حمود للتجارة العامة ( حيدر جعفر حمود )

A.G.F. CO. s.a.r.l RR190812453LB 2024255 

 RR190815741LB 2071669 شركة تاير اند كو ش.م.م.

 RR190815786LB 2084908 ي ارتين قوجه كوزيانراف

 RR190815809LB 2089267 رنا للتجارة ( رافت عبد الرحمن ازمرلي)

 RR190815812LB 2090683 شركة البناء للتجارة العامة ماجد الرز و شركاه

 RR190815843LB 2110008 فادي جرجي لطوف

 RR190815891LB 2122829 شركة دبل يو ش م م

 RR190815914LB 2124407 خالد القصير وخليل اندرون التجاريةشركة 

 RR190815980LB 2130356 محمد عبدو العلي

 RR190810979LB 2136398 فور بيز ت.ب.

 RR190816092LB 2144711 ال مانش ش.م.م

 RR190816115LB 2148881 بودي للتجارة (حسن عبد الرحمن ازمرلي)

 RR190816150LB 2152096 كوانتي ش.م.م

 RR190816296LB 2168900 كازا جيوفاني مانجمنت (سي.جي.ام.) ش.م.ل

 RR190816336LB 2179997 كوول اكسبرتس ش.م.م

 RR190816588LB 2182732 الوكيل

M.R. TRADING SECS RR190816353LB 2184186 

 RR190816367LB 2184932 شركة غرة ترايدينغ للتجارة العامة و التوزيع ش .م.م (ج.ت.س.د)
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 RR190816424LB 2196692 رضا حسين سعد ( رادكو)

 RR190816472LB 2200362 الشركة الفنية لتكنولوجيا القشرة واألخشاب ش.م.م.

 Service Master RR190816486LB 2201434سرفيس ماستر ش م م  

 RR190816509LB 2202529 جعفر افرو ميدل ايست للتجارة(جمانا جعفر رضا)

 RR190816591LB 2210841 سن مسلماني واوالده توصية بسيطةعلي ح

 RR190811501LB 2214460 عادل اسعد مساعد وشركاؤه

 RR190811047LB 2230319 شركة بيديا للوسائل التربوية

 RR190814233LB 2502409 غولدن بريدج (كنعان وهيب الخشن)

 RR190814281LB 2512461 الكرتون الذهبي(ناجي دياب)

 RR190814295LB 2512519 الم التكنولوجيا ش.م.م.ع

 RR190814352LB 2550615 عال كنيعو

 RR190814423LB 2558453 الشركة الوطنية للترفيه ش.م.م.

 RR190814485LB 2575483 ميشال جان رحال

 RR190810775LB 2593822 مؤسسة عواضة التجارية

 RR190814573LB 2599176 شركة ج م ديزاين ش.م.م

 RR190810792LB 2627653 شركة بالي لب ش م م

 RR190814644LB 2633905 اسعد نايف صوفيا

 RR190814777LB 2693150 جورج ميشال روحانا

 RR190814817LB 2699971 أمبروزيا ش.م.ل

 RR190814865LB 2720401 دورسل يونيتد ش.م.ل.

 RR190810885LB 2857873 شركة تامكوستيل ش م م

POSEIDON  ش م م RR190810877LB 2864572 

 RR190810850LB 2962889 التوفارم ش م م

 RR190808198LB 2997029 الوطنية للتجارة

 RR190817075LB 3058835 شركة رزق سرفيسز ش.م.م.

 RR190810687LB 3081873 صيدلية صفاء

 RR190816985LB 3180602 آر. سي. واي. غولدن

 RR190810917LB 3295066 ثينك ديجيتال ش.م.ل

  


