
1 

  
                

  

  
  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 المضافة,  القيمة

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR200256386LB 46857 مؤسسة شليطا صادق طربية للتجارة العامة والتعهدات

 RR200262404LB 65843 مؤسسة المعدات الكهربائية الصناعية

TechCom 105415 RR200256559LB 

 RR200256647LB 121939 خليل عارف حمادة

 RR200256899LB 131354 ميدايست فوود اكسبورت

 RR200256430LB 170442 شركة سويدان لالستشارات والدراسات الهندسية

 RR200258104LB 181685 البوروتيك ش.م.م

G & M 245018 RR200261616LB 

 RR200261721LB 246476 اد عمر نطفجيمليساستيل للصناعة والتجارة لصاحبها محمد عم

 RR200257449LB 257279 توما للمشاريع التجارية ش.م.م

 RR200257452LB 295200 حسن عباس خليفي -محطة الشادي 

 RR200257775LB 307577 الجنوب بالستيك

 RR200261987LB 729941 شركة مونو لالستثمار العقاري والسياحي ش.م.ل

 RR200261956LB 828570 ين فالنتين ابي راشددبرالين جان فالنت

 RR200262214LB 947278 دوري الياس جبارة

 RR200262259LB 1158064 فاست توسورف ش.م.ل

 RR200257846LB 1349429 فرنسوا روكس االسمر

LYS CAFE- RESTO (ميراي حبيب حريز) 1388092 RR200253901LB 

 RR200256298LB 1392223 مؤسسة عادل حسين العموري التجارية

 RR200254045LB 1400493 تيا لوتشا ش.م.م.

 RR200256678LB 1464018 ام ار سي كارز ش.م.م.

 RR200258149LB 1470148 سامر محمد  شرف الدين

BATAL MOTORS 1558232 (لصاحبها وسام سامي البطل RR200257885LB 

 RR200252044LB 1723020 ريبوبليك بيروت ش.م.ل

 RR200252061LB 1726687 وبس ترايدنغ ش.م.مغل

 RR200252089LB 1728906 مؤسسة حسان عكوش التجارية (حسان علي عكوش)

 RR200255261LB 1732916 علي كريم الكريم

 RR200257038LB 1736733 0ل0م0الهاللية العقارية ش 588

 RR200255292LB 1739273 محمد ابراهيم ابراهيم

 KARIM&SALEH  K&S 1747382 RR200255332LBشركة كريم وصالح 

 RR200255346LB 1747461 عماد الرواس لبيع السيارات وتأجيرها

 RR200255350LB 1749133 شركة ماجرز ش.م.م

 RR200255505LB 1750465 بيالديرم انترناشيونال ش م م

 RR200255519LB 1752508 بيور انترتنمنت غروب ش.م.م

 RR200256015LB 1774712 رة العامةفؤاد االيوبي للتجا

  
  الجمهورية اللبنانية

  زارة الماليةو
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR200256063LB 1789017 معرض عطوي للسيارات(حسن شريف عطوي)

 RR200256783LB 1799343 عبد هللا محمد ديب الرفاعي

 COVER PLUS SARL 1812063 RR200257673LBكوفر بالس ش.م.م 

 RR200257727LB 1832054 شركة براند سل ش.م.ل

 RR200257744LB 1832771 م.مك. ترايد كومباني ش.

 RR200258183LB 1849476 مرعي للتجارة العامة

 RR200258651LB 1908969 صيدلية حجار

 RR200258665LB 1909656 شركة ايت كاترينغ ش م م

 RR200257055LB 1954818 شركة حلو ومطر للمشتقات النفطية توصية بسيطة

 RR200258855LB 1954850 شركة اي ديجيتس ش.م.م

 RR200258930LB 1970144 شركة سعد غروب للتجارة ش م م

 RR200258988LB 1983823 فانتج لتأجير السيارات ش.م.م

 RR200259039LB 1994862 (ريم ريمون الخوري) FUNKY Town PROفانكي تاون برو 

 RR200259042LB 1995604 روتيكا للدهانات ش م م

MAMJ 2003083 للتجارة العامة RR200259073LB 

 RR200259113LB 2004021 العبير للتجارة

 RR200259127LB 2004024 راضي لالدوات المنزلية

 RR200259135LB 2004029 ملبوسات واحذية العزة

NOV TRADING (نوف علي الراضي) 2004337 RR200259144LB 

AMR SHIPPING (علي محمد الراضي) 2004360 RR200259158LB 

 MAISON DU PARQUET SARL 2020384 RR200259232LBدو باركية ش م مشركة ميزون  

 RR200259263LB 2023729 مالك يوسف قصقص

A.G.F. CO. s.a.r.l 2024255 RR200259277LB 

 RR200257395LB 2033341 علي الرشعيني وشريكه توصية بسيطة -البتول غروب

 RR200259325LB 2033571 يحي احمد مكية

 RR200253932LB 2114379 ي فور جنرال ترايدنغ ش.م.م.آر سكوير س

 RR200256275LB 2461718 م + م حشمة لوجيستيكس ش م ل

 RR200251168LB 2497556 ) ش.م.م7تايبل سفن (

 RR200256925LB 2520397 شركة فيرست تارغت ش م م

 RR200260289LB 2731473 توصية بسيطة)- كمال الدين برس (مازن كمال الدين وشريكه

 RR200260403LB 2757723 أبو علوان للتجارة العامة والمقاوالت ( استيراد وتصدير )

 RR200257086LB 2774549 فريد محمد خير البريدي

 RR200257832LB 2796977 شركة انترمار توصية بسيطة

 RR200259348LB 2840632 شركة فهده السحمراني و مروة النجار و شركائهم

 RR200259382LB 2877992 .مجي & س ش.م

 RR200259515LB 2899716 سوبر يور بوكس أند كولينغ ش.م.م

 RR200259657LB 2941018 فورتكس مودرن سبالي ش.م.م.

EMKA SARL 2944194 RR200259745LB 

LIGHTIUM 2946403 RR200259793LB 

 NEW LINES S.A.L 2954177 RR200259833LBنيو الينز ش.م.ل. 

 RR200259921LB 2973352 روب ش.م.لفروخ غ

 RR200259949LB 2988729 باسمة علي مزهر

 RR200262126LB 3006950 عاطف سعيد ضاهر

 RR200257157LB 3006990 علي حسين بن مسلم

 RR200262112LB 3007790 قاسم بن علي الوزير

 RR200260125LB 3016000 شركة أي.أم.جي ش.م.م

 Jeff 3032751 RR200261899LB -جيف 

 RR200260672LB 3078327 لودي ميالد البويري(ورثة)
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 RR200256845LB 3085059 محمد عماد خليل حركة

 RR200260791LB 3112013 فود اند بيفيريج _ش.م.م

SELECT STUDIES AND Travel 3130954 RR200261871LB 

 RR200258489LB 3247735 هدى الياس سلوم شمعة

 RR200261165LB 3253486 يجهاد انيس قساطل

 RR200261219LB 3296728 صيدلية العلوم

 RR200261797LB 3371823 شركة صالح اخوان

 RR200261854LB 3377663 طوني نعمه هللا الخوري زياده

 RR200257231LB 3390482 غسان امين الجردي

 RR200257320LB 3415355 كريستين ديفيد مشاقه

 RR200262174LB 3425451 خليل صائغ

 RR197642042LB 3465316 كونستك أم. إيست

 RR200257951LB 3468981 ريمون جان عرب

 RR200257982LB 3470130 عمر يحيه يحيه

 RR200257996LB 3470139 ميادة نجيب حسن

 RR200256885LB 3470773 روبير جورج ميخائيليان
  


