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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

 RR190828780LB 470 الشركة اللبنانية للتجارة وللتوزيع ش.م.م

 RR190827767LB 628 الشركة الفنية للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR190829900LB 4686 ة)شركة سيرتي ش.م.ل (فرع لشركة اجنبي

 RR190827594LB 5731 شركة فيفا للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR190828025LB 8947 سوكنال ش.م.م -الشركة الوطنية لاللمنيوم 

 RR190827909LB 9005 شركة انسكتا كيماويات للزراعة ش.م.م

 RR190828855LB 9015 الشركة اللبنانية العالمية لتاجير السيارات ش.م.م

 RR190829856LB 9704 الشركة المتحدة للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR190827926LB 11241 مستودع ادوية استراب

 RR190829808LB 11393 شركة بوري للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR190828008LB 12155 شركة ابناء محمود وهبي

 RR190829768LB 25383 ماجد تامر

 RR190829839LB 28038 مؤسسة طويل العقارية

 RR190828073LB 41052 محمد عصام شمسي باشا

 RR190828674LB 55145 عبد الرحمن محمد نابلسي

 RR190828918LB 59978 مؤسسة رينه شاهين او كاروفور

 RR190829445LB 63470 محالت طانيوس دياب

 RR190818439LB 73157 جان اسطفان

 RR190828949LB 76065 بايسيكل

 RR190828215LB 81475 سة خضر فواز مندومؤس

 RR190828229LB 83220 شركة حاجة اخوان للتجارة العامة

 RR190830911LB 83902 مؤسسة التاريخ العربي

 RR190830987LB 91416 دار احياء التراث العربي

 RR190830995LB 93008 شركة محيدلي ترايدنغ كومباني

 RR190831090LB 101008 مطبوعات ش.م.مشركة الناشرون لتوزيع الصحف وال

 RR190822725LB 103345 مؤسسة موريس صوما التجارية

 RR190829462LB 104877 روديوم انفست ش.م.م

 RR190829989LB 171916 ادوار رزق هللا رزق للصناعة والتجارة

 RR190828572LB 189986 ميديا برو ش.م.ل

 RR190830647LB 190322 شركة اسمر اخوان وشركاهم ش.م.م

 RR190827679LB 202947 شركة سيمبيوز ش.م.م

 TRIO 211696 RR190829119LBتريو لنمر السيارات 

 RR190827740LB 216408 شركة معامل حسني حوماني ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة
  لمضافةمديرية الضريبة على القيمة ا
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 RR190828285LB 223304 محمد انيس يوسف درغوث المغربي

 RR190828294LB 223953 مؤسسة انجيال للتجارة لصاحبها جان الياس شعيب

 RR190829547LB 227813 فالنسيا انترناشيونال كومباني

 RR190829167LB 235505 نيو تكنولوجي غروب ام.اي.  ش.م.ل

 RR190830050LB 241913 نبيل احمد االحمر

 RR190829581LB 242537 عماد اميل المدور

 RR190829175LB 242837 اورسوغريل للشرق االوسط لصاحبها جالل خليل القوزي

 STAR FASHION JUNIOR SARL 245465 RR190829595LBشركة ستار فاشن جونيور ش.م.م 

 RR190829184LB 255249 اسماعيل محمد فاعور

 RR190829224LB 292339 شركة بلو مون الدارة الفنادق والمطاعم ش.م.م

 RR190823840LB 302706 أحمد مصطفى موسى

 RR190823986LB 307096 هشام حسن الرشيدي

 RR190824071LB 310464 مؤسسة قاسم مقداد التجارية ( قاسم محسن مقداد )

 RR190830267LB 421201 شركة وهاب للسياحة واالستثمار والتجارة

DIA CAR 436320 RR190829286LB 

 RR190825386LB 603954 شوقي اسعد صوايا

 RR190830695LB 660316 حسن ياسر احمد

 MK GROUPE COMPANY 672102 RR190830718LB -ب كومباني ش.م.م ام.ك  غرو

 RR190829309LB 673322 روني رامز ابو عياش

 RR190830735LB 689284 ابراهيم حمود احمد

 RR190830766LB 730534 انطوان خليل غميض

 RR190830797LB 797310 حسن سامي حاج

 RR190830854LB 922296 شركة كوزما شاين ش.م.م

 RR190830868LB 960988 سرور للدهان الفرني (قاسم محمد سرور)

 RR190830871LB 961779 /حبيب حسن بربيش H H B FOR TRADINGاتش اتش بي للتجارة 

 RR190816945LB 1143001 مؤسسة نجدي للتجارة العامة ( لصاحبهاعلي خليل نجدي)

 RR190823310LB 1152520 شركة سي.دي.جي ش.م.ل

X me م م ش  1155877 RR190829365LB 

 RR190830240LB 1164826 نبيل رأفت مسلم

 RR190828325LB 1320856 تراس ال اوبرا ش.م.م.

GERGES TEXTILES (جورج كامل داود اسكندر) 1347801 RR190828382LB 

 RR190828405LB 1352682 اللبنانية للتجارة والخدمات

 RR190828422LB 1353301 عبدو واكد للتجارة  ( عبدو فؤاد واكد )

 RR190830182LB 1382458 شربل عساف ساسين

 RR190825987LB 1730758 حفصة فيصل زكا

 RR190830620LB 1735607 رياض احمد للتجارة العامة

 RR190830633LB 1739321 ابراهيم رفيق صبرا

 RR190822155LB 1766321 ية غسان الحاج احمد وشركاؤهاالحمد MARGO STEELSماركو ستيل 

 RR190822243LB 1774886 أيتش أم دي ش.م.م

 RR190822606LB 1850695 محل عجمي التجاري لصاحبها حسين خليل عجمي

Amarco Moufarrej (فيليب مخول مفرج) 1965196 RR190830103LB 

 RR190830341LB 2001259 ايلي معوض ألعمال خشب الديكور

MAMJ 2003083 للتجارة العامة RR190830355LB 

 RR190830369LB 2003084 سنيه للتجارة العامة

 RR190830372LB 2003105 حنان للتجارة العامة

 RR190830386LB 2003110 هناء للتجارة العامة

NOV TRADING (نوف علي الراضي) 2004337 RR190830390LB 

AMR SHIPPING ( راضيعلي محمد ال ) 2004360 RR190830409LB 
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 RR190830430LB 2008884 شركة فان فود ش م م

 RR190830443LB 2013842 شركة هافانا سنتر ش.م.م.

 RR190826086LB 2018549 جهاد اميل نصر

MED LIGHT - 2021192 مارون طانيوس مدلج RR190830457LB 

 RR190830465LB 2024320 ش.م.م 2025شركة اندكس 

 RR190830531LB 2052691 يت لالنماء السياحي ش.م.م.عمش

YACOUB MEDITERRANEAN FOOD 2060002 RR190830559LB 

 RR190815874LB 2118995 قصي محمد السالم

 RR190826789LB 2134043 انرجي كونتراكتنغ اند تريدينغ ش م م ( ا ي كات )

 RR190826801LB 2139089 عادل رشيد عرب

 RR190826846LB 2166509 عباس شريف عطوي - وي لتجارة السيارات معرض عباس عط

 RR190826877LB 2173429 سمر حنوف

 RR190826885LB 2174494 لورانس محمد المحمد

 RR190828507LB 2174652 فادي شعبان

 RR190826903LB 2180611 شركة الجمال لالساسات ش.م.م.

 RR190826917LB 2193660 شركة سيريناد ش م م

 RR190826948LB 2201476 اماكس سنتر لإللكترونيات ش.م.م.

 RR190828515LB 2203096 ماجد رمضان محمد

 RR190828524LB 2213002 شركة فود رايت ش م م

 RR190827020LB 2213498 وسام نجيب نهرا

 RR190821628LB 2227613 ايهاب احمد عباس

 RR190821883LB 2262611 شركة الهو ش.م.م.

leather house trading general international 2371924 محمد عقيل مروة RR190824350LB 

 RR190826280LB 2387050 السلطان الدولية

 RR190824540LB 2388291 فراكتال اركيتكتشر نتورك ش.م.ل

 RR190826293LB 2390146 جوسي يوسف عاصي

 RR190824575LB 2391760 شركة نايا ز ش م ل

 RR190823028LB 2425781 كة اوتو مول ملكي ش.م.م.شر

 RR190825029LB 2462682 بابيون بالن ش م م

AMIGOS SARL 2476831 RR190821455LB 

 RR190820698LB 2528864 شركة سبيد ترايد ش م م

 RR190826545LB 2549870 اسيان فيوزن كويزين ش.م.ل

AU DELICE SAL 2555149 RR190814383LB 

 RR190827339LB 2561643 براندز.ام.اي. ش.م.مبرو

 RR190820865LB 2573248 جي اش بتروليوم

 RR190821027LB 2638726 فؤاد جورج جبور

 RR190827360LB 2655556 حسين ابراهيم شحرور

 RR190826673LB 2687494 مؤسسة عثمان دكروب

 RR190827373LB 2762816 شربل اكرم السمور صوايا

 RR190827400LB 2809387 م.ممديكا ش.

 RR190827413LB 2810744 داغر فود اند بافريدج ش.م.م

 RR190827458LB 2834895 شركة منتش اوتوموتيفز ش.م.م.

 RR190827475LB 2865068 شركة فابكو التجارية ش م م

 RR190820171LB 2885455 محمد تركي الترك

 RR190827515LB 2901252 محمد احمد اسكندر

 RR190827055LB 2902082 ابراهيم حسين بدير

 RR190820361LB 2965457 سكاي انترتينمنت ش.م.ل.

 RR190827104LB 2989383 مقلد للتجارة العامة
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 RR190827118LB 2992127 جميل ياسين

 RR190827149LB 3026485 شركة اندراوس للتجارة والتعهدات ش.م.م.

 RR190827152LB 3032126 لماس ترايدينغ

 RR190827170LB 3056800 ش م م) MTMشركة (

 RR190827197LB 3057970 شركة لمكو (توصية بسيطة)

 RR190827245LB 3081017 شركة عزام كومباني للتجارة العامة ش.م.م

 RR190827271LB 3092322 آمنة داود قزعون

 RR190827299LB 3112661 استوديو ش.م.م.

 RR190830125LB 3139346 خالد سليمان االيوبي

 RR190830219LB 3360019 زيفنكو

Euo King Trading sarl 3363715 RR190830196LB 

 RR190830094LB 3398918 شركة فارس ترايدنغ غروب ش م م

  


