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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 البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR190819363LB 1134 شركة الخريف ش.م.م

 HABTRACO S.A.R.L 2105 RR190819394LBشركة حبتراكو ش.م.م 

 RR190819451LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

 RR190819496LB 6423 شركة احمد رمضان عيتاني واوالده ش.م.م

 RR190819519LB 7133 شركة سعرتي للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR190819235LB 10555 شركة "ميغا" موتور كومباني ش.م.م

 RR190818310LB 10977 شركة روبالك رولدز انترناشيونال ش.م.م

 RR190822787LB 11559 رف التبريد ش.م.مالشركة اللبنانية النتاج غ

 RR190817067LB 29682 مؤسسة مارون ابو شاهين التجارية

 RR190819085LB 90399 كاليري بوازال لصاحبها هراتش ديكران زارزاوتجيان

 RR190822685LB 102207 شركة البير القارح وشركاه ش.م.م

 RR190816971LB 104031 شركة بوليبات  ش.م.م

 RR190823411LB 104236 ة ستيكس للحفريات ش.م.مشرك

 RR190823495LB 108017 شركة كومبيو كراون ش.م.م

 RR190819726LB 108667 توناكو ش.م.م

 RR190823646LB 120548 مؤسسة اكرم ابو حمزة لتجارة وتوزيع المحروقات

 RR190816778LB 127474 محمد حسين الشامي

 RR190816795LB 132985 مؤسسة حاتم يزبك

 RR190817212LB 139778 مؤسسة حسين محمد سليمان

 RR190819743LB 139932 مؤسسة االمان التجارية/احمد امهز

 RR190819227LB 142053 وائل مصباح حلواني

 RR190817257LB 143790 المحطة التجارية (عبد هللا محمد حسين االطرش)

 RR190817274LB 147959 نوفوتيه -سمير جورج خياط 

 RR190817288LB 149076 فينكس كار

 RR190817291LB 149480 مارون يوسف سركيس

 RR190817314LB 150841 شركة هشام ومحي الدين سنو وشركاهلتجارة والصناعة

 RR190819655LB 155128 محالت سوالي غريبة التجارية

 RR190817331LB 155975 مؤسسة شمس الدين للسمانة

 RR190817362LB 157738 زياد يقظان

 RR190817376LB 158201 محل فيصل القعسماني

 JOMARO 161651 RR190817402LBمؤسسة جومارو التجارية 

 RR190817433LB 162984 سمير فوتي صليبا

 RR190819669LB 181917 مهران ارتين بيوكيان

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
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 DEM Group S.A.R.L 197356 RR190815145LBديم غروب ش.م.م.  

 RR190815168LB 197456 ناي ش.م.مشركة ج

 RR190815199LB 198711 فرن محمود ومحمد وجمال الدين توفيق حاسبيني

 RR190823717LB 231786 شركة سوبرا غروب ش.م.م

 RR190811841LB 232359 شركة يرفانت اواكيميان وشركاه - ميرا بالست 

 RR190819686LB 235497 شركة الخدمات الصناعية المتخصصة ش.م.م

 RR190816866LB 242174 مؤسسة عبر المتوسط للتجارة والتوزيع

 RR190812949LB 245105 احمد علي الحمود

 RR190819916LB 267643 مؤسسة علي حمد التجارية

 RR190814159LB 272198 جرجس يعقوب ابو رستم

C J AUTO  285305 لصاحبها جيمي الياس الصباغ RR190813652LB 

 RR190813710LB 289301 ندومكاليري فا

 RR190813754LB 290688 شركة البنيان للتعهدات زالمقاوالت ش.ت.ب (العلي وشركاه)

 RR190813768LB 290880 فرع شركة اجنبية-سعودية-سواعد االتحاد للمقاوالت المحدودة 

 RR190818717LB 292459 هزيمه للتجارة/عبد الكريم حسين هزيمه

 HUSH S.A.R.L 295767 RR190819933LBهاش ش.م.م 

 RR190819947LB 297032 شركة غرافيكو ش. م .م

 RR190823836LB 302348 اإلتجاهين التجارية ش.م.م

 RR190823941LB 305504 محمد احمد يحي كريم

 RR190819955LB 407521 شركة س.ف.أ  ش.م.م

 RR190815211LB 432690 خالد حسن البعريني

 RR190816645LB 487825 فادي عيسى كيالني

 RR190818796LB 547892 حسن احمد حمدان

 RR190825165LB 549532 شركة عمون ترايدينغ كومباني ش.م.م

 RR190815300LB 569298 علي محي الدين بوجي

 RR190815327LB 569771 علي محمد خروبي

 RR190818805LB 569930 حسين الزغبي وشريكه-شركة السالم للتجارة والتسويق 

 RR190819964LB 596718 كوالتي سرفيسز نتورك ش.م.م

 RR190818819LB 653167 ال سويت ش.م.ل

 RR190819023LB 678657 الحسين والطبعوني ش.م.م -شركة الحسام التجارية 

 RR190818836LB 965240 شركة زينا للتجارة العامة ش.م.م

 RR190818875LB 1221756 لبنان ش.م.ل - الشركة العربية للتنقيط 

 RR190815551LB 1284016 ام اند اي ش.م.م

 RR190815582LB 1285610 شركة صوما اندستلایر انجينييرينغ ش.م.م.

 RR190815605LB 1289337 شركة الياسمين الصحابها غسان ملحم الحشيمي وشركاه

 RR190819981LB 1346878 جوزاف ريمون مرزا

 RR190819995LB 1348940 يونيما ش.م.م.

MARITEXT - 1359020 ماريا كيفورك منامشه يان RR190820035LB 

 RR190820052LB 1360734 مضخة باطون-مؤسسة جورج دبياني

 SHAHD CO 1362204 RR190820070LBشركة شهد التجارية 

 TRUTOOLS OF LEBANON S.A.R.L 1363009 RR190820083LBشركة تروتوولز اوف ليبانون ش.م.م 

 RR190818972LB 1441723 سين للتجارةالح

TECHNO- VOX 1454419 للتجارة العامة ش.م.م RR190818986LB 

 RR190819139LB 1473168 اوتلوك كمبيوترز اند سيكوريتي سيستمس  ش.م.م

AES-LIBAN SAL OFFSHORE 1495575 RR190817455LB 

 RR190817478LB 1499003 تاك ماكس ش.م.م

 RR190817481LB 1499981 مبارك التجارية ش.م.م. شركة ابناء سمير

 RR190817552LB 1519363 عبد الناصر ثلجة
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 RR190817566LB 1524343 لبانون بيكيري اينفيستمنت ش.م.ل

 RR190817570LB 1525514 كايوتي اغلي نايت كلوب م ش.م.ل

 RR190817597LB 1527340 مؤسسة النهضة للتخليص والترانزيت

 RR190817623LB 1539661 التجارية  ( علي حسين زيتون ) مؤسسة سحر

 RR190817711LB 1585069 مجموعة نت للصناعات ش.م.م

 RR190819187LB 1598554 شركة كاريزما ش.م.م.

 RR190817773LB 1612816 توكلين ش.م.م

 RR190817827LB 1620001 يوسف حسن العيوش

 RR190817844LB 1622084 مؤسسة يونيبالست (بتول احمد قميحة )

 RR190817190LB 1623595 تروا .جي.أش

 RR190817858LB 1623891 مؤسسة علي الصغير التجارية(علي عبد الصغير)

 RR190817901LB 1634193 شركة فارما ماب ش.م.م

 RR190817946LB 1637303 نبيل محمد العثمان

 RR190817977LB 1648124 بالل خالد ابراهيم

 RR190817985LB 1648190 ر عكوش التجارية(حيدر عباس عكوش)مؤسسة حيد

CONNECT CELL 1649018 RR190817994LB 

 RR190818080LB 1683558 العهد ش.م.م

 RR190818093LB 1686271 بي.سي.سي  غروب ش.م.م

 RR190818116LB 1695706 مؤسسة عكوش للمعدات (حسن امين عكوش)

 RR190818133LB 1700004 م ج وشاربن لبنان ش.م.م 3

 RR190818147LB 1702833 توينز غروب حسين محمد الديراني وشركاؤه ش.ت.ب

 RR190818204LB 1725073 شركة دائرة االستهالك توصية بسيطة

 RR190818297LB 1733313 هاليكوم كوربوريشن ش.م.م

 picodente sarl 1733738 RR190819978LBبيكودنتي ش.م.م  

 RR190815959LB 2129659 ابرؤفت حمود رك

 RR190816044LB 2138634 استيراد وتصدير -مخول للتجارة العامة 

 RR190816375LB 2187075 شركة مدريد ش م م

K . A Management S.A.R.L 2191726 RR190816384LB 

 LA VOILE SUR MER S A R L 2193699 RR190816407LBشركة 

 RR190816438LB 2198265 شركة فيزوفيو ش م ل

 RR190816557LB 2204724 شمعون ودكاش لالساسات ش.م.م

 RR190821543LB 2213040 شركة باتيري ش م م

 RR190821614LB 2223345 شركة س.أ.س  ش.م.م.

 RR190821835LB 2252222 شركة أ ف ب غروب ش.م.م.

 RR190821849LB 2254493 ا ن تروبيز ترايدينغ ش م م

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR190821897LB 

 RR190821906LB 2264739 ط.و.ن ش.م.م. -شركة تي فور 

 RR190821985LB 2277672 محل احمد علي ياسين التجاري

 RR190821999LB 2283675 شلبية ش م ل

 RR190817005LB 2432050 غرين فيو ش.م.م.

 RR190821438LB 2475420 ريفيوم انترناشيونال

 RR190821509LB 2483760 ء واالعمار ش م محيدر للبنا

 RR190820596LB 2501666 حسن احمد السحمراني

 RR190814247LB 2503755 رياض علي برو

TJ ENTERTAINMENT SARL 2538145 RR190820738LB 

 RR190820772LB 2545527 سفن ستارز فور شوز اند ايفنتس ش.م.م.

 RR190814321LB 2547711 مارين مول (رونالد عازار)

 RR190820790LB 2548091 االماني للمحروقات(خديجة محمد سعد)
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 RR190820874LB 2577077 ادشتاين ش.م.م

 RR190820888LB 2578259 انطوان عمانوئيل

 RR190820905LB 2590234 كلود جورج ناصيف

 RR190820928LB 2603446 نورا حكيم ش.م.م

 RR190821092LB 2667696 ع.م الدولية لالستثمار ش.م.م

 RR190821146LB 2681579 غرند انترناشونال اندستريز & كو ش.م.م

 RR190821248LB 2723990 نيون عماد

 RR190821265LB 2759460 شركة محطة الحاج للمحروقات ش.م.م

 RR190821384LB 2833004 مؤسسة منصور نمر التجارية

 RR190817040LB 2905068 هيثم صباح الدين العويني

ADAM TRADING 2958166 RR190820335LB 

 RR190820401LB 2977164 ورلد دستينايشن ترافل ش.م.م.

 RR190820432LB 2984841 شركة عباس حسين الجمال وشركاه

 RR190820477LB 2996534 موف فوروارد انترناشونال ش م ل

 RR190817098LB 3251724 صندقلي تريدينغ

MAISON JE SAL 3286012 RR190810846LB 

  


