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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

 RR190800035LB 1015396 محمد فاروق جميل سالمة

 RR190800676LB 1461268 شركة فاب ش.م.ل

 RR190800849LB 1388205 مارون بطرس موسى

 RR190801393LB 241628 ة)سيبال كار (دوري ميشال حريق

 RR190801521LB 1903528 حرب للتجارة العامة

 RR190802204LB 1992759 سليم ايغو ش م م

 RR190802218LB 1993791 اي.بي.سي ش.م.م

 RR190802310LB 3365958 شركة اوماد للتجارة العامة ش.م.م

 RR190802601LB 80354 مؤسسةاوداس لصاحبها حسن عز الدين الزين

 RR190802646LB 259869 يمين للتجارة والتوزيع

 RR190803071LB 1380726 مؤسسة حدرج للسيارات (اوتوديل) (محمد ابراهيم حدرج)

 RR190803261LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 RR190803425LB 962812 سركيس نظرت سانتوريان

 RR190803451LB 777060 ) مؤسسة الموسى للتجارة العامة (لصاحبها محمد موسى برو

 RR190804125LB 3009816 اي.ام.بي ش.م.م.

 RR190804341LB 252914 خالد محمد المهتدي

 RR190804386LB 2007029 شركة الشمس للتجارة والمقاوالت

 RR190804695LB 1971583 محمود حسني قطيش - معرض الريسا للسيارات 

 RR190804797LB 2408049 محمود محمد السيد

 RR190804868LB 2708262 روميال للتجارة العامة

 RR190804885LB 2784839 ش.م.م INDUSTRY AND DESIGNشركة 

 RR190804987LB 164686 مؤسسة يوسف جحى للموبيليا والديكور

 RR190805214LB 34338 فايز شهاب

 RR190805395LB 2047946 سامر الياس صفير

 RR190805404LB 2049789 ان.ار.جي. كو ش.م.م.

 RR190805418LB 2050185 شركة السيم وشركاه

 RR190805466LB 1325987 شركة فول فيل ش.م.م

 RR190805483LB 1402570 شركة تاوليستا للتجارة العامة واالستيراد والتصدير ش.م.م

 RR190805554LB 1594945 مكسيموم ش.م.م

 RR190805571LB 1710167 شركة اوبتيتاليا ش.م.م

 RR190805611LB 1852994 شركة فوعاني غروب لبنان ش.م.م

 RR190805656LB 830343 مؤسسة رامية التجارية(لصاحبها سعيد امين صالح)

 RR190805673LB 1095564 جناكو
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 RR190805695LB 1194292 عبد الغني خليل عبد هللا

 RR190805713LB 1252513 عبدالكريم حسين بيضون

 RR190805758LB 2055607 ة لصناعة البوليميرات ش.م.م.الشركة اللبناني

 RR190805761LB 2058966 محمد حسن حلوم

 RR190805789LB 2063566 شركة مستر سوكس ش م م

ESTABLISHMENT A.H 2788981 أي. أتش RR190805934LB 

 RR190805948LB 200247 شركة ب.ا شيبينغ كومباني ش.م.م

 RR190806002LB 205473 سهيل فكتور حسن

 RR190806104LB 210484 شركة اكوا ديزاين (ش.م.م)

 RR190806118LB 210904 مؤسسة لوزان التجارية

 RR190806149LB 212543 محروقات - وسام الحشيمي 

 RR190806197LB 576853 شركة عون اخوان للهندسة والمقاوالت

 RR190806223LB 272523 موديكار لصاحبها محمد خير حسين دياب

KEENDA ENTREPRISE ( احمد عبدهللا الحاج احمد ) 1809469 RR190806308LB 

 RR190806342LB 1183902 عبد الرحمن محمد الحنون-الحنون للتجارة العامة 

 RR190806360LB 214339 شركة مولر للصناعات الغذائية

 RR190806395LB 214715 كومارو موتورز ش.م.م.

 RR190806427LB 215433 .م.م.برونتي آرت كاليري ش

 RR190806444LB 216582 مجموعة موزار العالمية ش.م.م

 RR190806492LB 5787 شركة ماركوني للتجارة العامة والصناعة ش.م.م

 RR190806529LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل -ثري اف 

 RR190806532LB 218447 مطر بلدنغ متيريل  ر. ا مطر و شركاهم ش. م.م.

 RR190806563LB 2885802 ياسين للسيراميك ش.م.م 

 RR190806577LB 218552 زينون مصطفى الحكم

 RR190806594LB 219786 توزيع بطاريات وزيوت معدنية-بولد

 RR190806603LB 220236 لوفينيسور سمير داغر

 RR190806634LB 220459 مؤسسة انطوان عبدو خليل

 RR190806648LB 220520 ثري أف ليبانون ش.م.ل

 RR190806679LB 221043 مؤسسة حنا ابراهيم للتجارة العامة

 RR190806705LB 221545 شركة علي اكبر زادة ش.م.م

 RR190806719LB 221839 ام.بي.فاشون ( ليبانون) ش.م.م

 RR190806740LB 223141 مواد بناء - وسام الحشيمي 

 RR190806753LB 223612 جودي راما ش.م.م

 RR190806807LB 224538 شركة ترويكا للتجارة ش.م.م

 RR190806855LB 224859 رون اليو رانت اي كار ش.م.م

 RR190806872LB 225010 مؤسسة جورج ضو

 RR190806890LB 225617 محطة ابناء مصطفى سنو

 Nexus 315198 RR190806930LBشركة نكسس ش.م.م 

 RR190806943LB 315260 جورج خليل راجي

 RR190806974LB 315465 محل يحي التجاري/يوسف ثابت يحي

 RR190806988LB 316097 محمود احمد قري

 RR190806991LB 316116 امبير للتجارة العامة ( الياس طانيوس دميان )

 RR190807042LB 325435 هيثم محمد الناظر

 RR190807073LB 343035 محمد احمد خلوف

 RR190807087LB 343657 شادي محمد ديب

 RR190807100LB 346382 مؤسسة بيار انطون (بيار شوقي انطون )

 RR190807113LB 356596 مؤسسة ثري اتش ( حسام حسن الحسيني )

 RR190807135LB 360102 سامي جالل العليوي
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 RR190807215LB 378621 مؤسسة خاتون التجارية ( فاطمه محمد خاتون )

 RR190807334LB 228322 شركة بروموالين ش.م.م

 RR190807365LB 608745 ميالد طنوس مرهج

 BONITA ENTERPRISES 400418 RR190807379LBبونيتا انتربريزس ش.م.م 

 GREEN HOUSE FOODS S.A.R.L 409653 RR190807419LBغرين هاوس فودز ش.م.م 

 RR190807436LB 414964 للتجارة و الصناعة ش م م soraصورا 

 RR190807555LB 252202 د التجارية (حميد احمد اللهيب)مؤسسة المزي

 RR190807609LB 452863 الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.ل

 RR190807612LB 453386 النجوم لالتصاالت ش.م.م

 RR190807665LB 472680 جي سي سولوشن سنتر ش.م.م

 RR190807731LB 476196 انترناشيونال باغ ش.م.م

REGALO SARL 494944 ريغالو ش.م.م RR190807793LB 

 RR190807847LB 561479 شركة نعمة التجارية يوسف نعمه و شركاه ش . ت. ب

 RIMAL TRADING 604004 RR190807904LBمؤسسة رمال التجارة 

 RR190807918LB 605202 شركة المنتجات الطبيعية ش.م.م

 RR190807966LB 140976 سمير محمد االلطي

 RR190807997LB 612133 (نبيل زين العابدين المهتار) VIEWسسة مؤ

 RR190808096LB 302348 اإلتجاهين التجارية ش.م.م

 RR190808241LB 9765 زنكو غراف سالمة

 RR190808255LB 10139 شركة لوريكو ش.م.ل

 RR190808269LB 10524 شركة االنماء للمقاوالت والتجارة

 RR190808286LB 34458 روجيه جورج خازوبولو

 RR190808312LB 37756 مؤسسة ميشال الغريب التجارية

 RR190808343LB 102772 حنان عادل شعيتو

 RR190808476LB 543432 ميشال الياس الخوري

 RR190808480LB 547623 علي حسن صباح

 RR190808516LB 588281 جورج مارون سعد

 RR190808520LB 600062 حسن محمد صالح

 RR190808578LB 620365 لمتحدة للبالستيك (كميل ابراهيم اجريس)ا

 RR190808635LB 625413 محمد توفيق مومنة

 RR190808666LB 165706 كمال محمود سعد

 RR190808706LB 168273 مؤسسة نوارة للتحارة والمقاوالت

 RR190808771LB 172132 مؤسسة علي احمد ذياب التجارية

 RR190808842LB 176401 ليان وشركاه (ادلفي)ابراهام ملكي دال

 RR190808887LB 180567 كوفراول غروب ش.م.م

 RR190808927LB 181532 شركة مظلوم التجارية

 RR190808989LB 184988 شركة غرانادا للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR190809012LB 185445 مؤسسة خليفة للتجارة العامة ( مصطفى خليفة )

 RR190809057LB 187705 حاج رجب الكجكمؤسسة ال

 RR190809180LB 191299 شركة بردى التجارية

 RR190809193LB 191344 مؤسسة يوسف حمد التجارية

 RR190809255LB 192775 حجازي اتوبارتس ( احمد محمد حجازي )

 RR190809975LB 631816 شارلوت ترايدنغ ش.م.م

 E-V-E-N-T-S SARL 643317 RR190810015LBايفنتس ش.م.م 

 RR190810072LB 652075 جدعون وشركاه-بروفسيونال سرفيسز 

 RR190810109LB 654304 شركة امواج لبنان للتجاره

MICRO COMPONENTS & SYSTEMS INC 664665 ش.م.م RR190810130LB 

 RR190810228LB 678068 محمود عدنان خالد
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 RR190810276LB 693798 مؤسسة الصداقة الزراعية التجارية

 RR190810378LB 726333 ش.م.م M-Aشركة 

 RR190810404LB 730864 جورج ملحم نجم

 RR190810466LB 746020 مؤسسة حنا بو يونس (حنا منصور بو يونس)

 RR190810523LB 759248 مؤسسة حسن محمد منذر لبيع المحروقات والمازوت

 K. L. C 790704 RR190810568LBك. ال. سي للتجارة والصناعة  

  


