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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
  

دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    
المضافة,  مديرية الضريبة على القيمةفي  التحصيلدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما

بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل 
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها  ثالثين يوما

  م نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه سيت ,أعاله
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR٢٠٩٨٧٦٦٨٢LB ٧٨٠ كوداك (الشرق االدنى) انك بيروت لبنان

 RR٢٠٩٨٧٦٦١٧LB ٢٨٥٢ كوسينوس بناؤون ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٥٩٧١LB ٨٩٤٧ سوكنال ش.م.م - الشركة الوطنية لاللمنيوم 

 RR٢٠٩٨٦٥٦٩٣LB ٩٣٨٦ شركة رينبو للسياحة والسفر والخدمات ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٤٥٨٢LB ٨٠٨٢٦ registerريجيستر 

 RR٢٠٩٨٦٩١٣٤LB ١٣٤٤٨٧ ٢مؤسسة سام سامو غراند ستيل ف

 RR٢٠٩٨٦٨٩٧٨LB ١٨٤٤٣٧ ش.م.ل -باين سنتر 

 RR٢٠٩٨٧٠٣٨٤LB ٢٠٥٤٤٥ شركة اديل كونستراكشن ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٥٥٦٥LB ٢٠٧٤٤٩ خبراء في تنمية االستراتيجية واالدارة-.ل مستشارون شيلدرز ش.م

 RR٢٠٩٨٧٣١٥٦LB ٢٢٣٠٣٢ شمس برس - شركة الشمس للدعاية واالعالن 

 RR٢٠٩٨٧٦٥٨٥LB ٢٥١٦٣١ برج مارديروس جامبوليان

 RR٢٠٩٨٧٦٤٩٢LB ٢٩٢٢٥١ ARôME S.A.R.Lآروم ش.م.م 

 RR٢٠٩٨٧٦٤٨٩LB ٢٩٨٠٣٢ ال محمد علي عبد الرضى)اكتمال ابو حيدر (اكتم -بانيفوار 

 RR٢٠٩٩١٥٠٠١LB ٣١٤٧٢٧ انطونيوس جرجس داوود

 RR٢٠٩٨٦٤٢١١LB ٥٤٤٤٥٠ راوية فكتور االسطا

 RR٢٠٩٨٦٤٤٣٢LB ٧٣١٤٩٦ خليفة وشركاه ش.م.م -كروموتيك 

 RR٢٠٨٥٩٤٥٠٤LB ١١٠٦٧٦٢ انطوان جورج جبور

 RR٢٠٩٨٧٠٢٢٥LB ١٣٠٤٩٦٩ تشامب انترناسيونال ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٠١٦٣LB ١٣٦٨٢٣٠ لنكو بيطار ش م م

 RR٢٠٩٨٧٢٢٥٢LB ٢١٦٨٦٥٤ حمزي  فرحات

 RR٢٠٩٨٦٨٥٥٣LB ٢١٩٠٠٠٧ شركة سويتش غروب ش م م

 RR٢٠٩٨٦٨٥٤٠LB ٢١٩٠٤٩٦ فايبر كوم ( جوزف فريز ملحم)

 RR٢٠٩٨٠٩٩٨٣LB ٢٢٣٧٥٠٣ مؤسسة فؤاد ابراهيم الحجار

 RR٢٠٨٥٨١٨٤٥LB ٢٢٣٧٥١١ - جارة األلبسة ت - مؤسسة تيا عبدو عواد 

 RR٢٠٩٨٧٢٩٨٦LB ٢٢٤٦٢٩٤ لتس ترافل ش م م

CHALLANGER MOTORS S.A.R.L ٢٢٤٩٤٩٤ RR٢٠٩٨٧٣٠٢٣LB 

LIGHT NEON GROUP-٢٥٤٩٣٧٧ توصية بسيطة RR٢٠٩٨٧٦٢٤٥LB 

 RR٢٠٩٨٦٣٦١٣LB ٢٥٦٢٦٢٦ بنوت للمحروقات(علي حسن بنوت)

 RR٢٠٩٨١١٧٠٤LB ٢٨١٢٩٠٥ ور ابجد ش.م.لالمكتب المتحد للبناء والتط

 RR٢٠٩٨٧٧٤٩٨LB ٢٨١٤٣٠٠ شامي غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٧٢٧٧LB ٢٨٥٧٢٧٢ غولد ش.م.ل.

Keytraco (شربل كريم كيوان) ٢٨٦٤٢٢٧ RR٢٠٩٨٧٣٩٤٧LB 

 RR٢٠٩٨٧٢٠١٤LB ٢٨٧٠٩٤٤ حبر ش.م.م

REBAND GROUP SARL ٢٨٨٣٦٨٧ RR٢٠٩٨٧٣٩٧٨LB 

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR٢٠٩٨٧٧١٥٨LB ٢٩٠١٢٥٢ محمد احمد اسكندر

 RR٢٠٩٨٦٧١٢٠LB ٢٩٢٦١٣٧ شركة دوبل اي غروب ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٠٦٢٨LB ٢٩٤٠٩١٢ شركة تريماك ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٧٢٢٩LB ٢٩٤١٠١٨ فورتكس مودرن سبالي ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٦٨٨٧٦LB ٢٩٤٤٨١٧ Karim Invest S.A.Lكريم انفست ش.م.ل 

 RR٢٠٩٨٦٨٨٥٩LB ٢٩٥٩٦٣٠ هوتسبوت ون ش م م

 RR٢٠٩٨٧٦٨٧٢LB ٢٩٦٥٤٥٧ سكاي انترتينمنت ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٧٦٨٨٦LB ٢٩٦٥٦٣١ حسن محمد الشعار

 RR٢٠٩٨٧٥٦١١LB ٣٠٠٦٩٦٩ رامي شوقي اسعد

 RR٢٠٩٨٧٦٧٥٣LB ٣٠٠٨٦٣٥ اسبيرو حداد

 RR٢٠٩٨٧٦٧٧٥LB ٣٠١١٣٧٢ نعيم حسين مراد رضوان

 RR٢٠٩٨٧٦٧٩٨LB ٣٠١١٩٤١ نجيب سلمان الجردي

 RR٢٠٩٨٦٨٨٤٥LB ٣٠١٢٧٦١ ل سرفيس ل.ب.اس ش.م.م.ليه بريزانتاب

 RR٢٠٩٨٧٤١٩٦LB ٣٠٢٢٨٣٣ اليزي دايز ش م ل

 RR٢٠٩٨٧٣٧٩١LB ٣٠٣٠٦٨٧ شركة بي راش ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٧٦٧٠٥LB ٣٠٣٩٩٣٨ أ.م.ك.ك ش.م.م

 RR٢٠٩٨٧٥٨٣٢LB ٣٠٧٠٨٦٢ شركة ركتو وفرسو ش م م

 RR٢٠٩٨٧٥١٧٤LB ٣١٠٥٠٨٣ كريم أند جود للتجارة العامة ش.م.م

ODAY TRADING ٣١٦٣٩٢٧ RR٢٠٩٨٧٤٤٦٥LB 

DEBUT SAL ٣٢٣٨٠٥٩ RR٢٠٩٨٦٩٥١٤LB 

 RR٢٠٩٨٧٤٧٣٥LB ٣٢٤٤٨٤٤ ستاتيرا بارتنيرز ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٦٨٠٠٦LB ٣٢٧٣٥٠٣ كوجو للتجارة وخدمات الفالي باركينغ ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٨١٠٨LB ٣٣١٣٢٤٩ فريش أند مور للتجارة والصناعة ش.م.م

Valeo Care  s.a.r.l ٣٣٢٢٥٠١ RR٢٠٩٨٦٨١١١LB 

 RR٢٠٩٨٦٨٣٧٧LB ٣٣٢٧٦٣١ شركة يو تورن انترتاينمنت ش م م

 RR٢٠٩٨٦٧٠٣١LB ٣٤٤٢١٥٠ ميغاماب للتجارة والتعهدات ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٥٠١٣LB ٤٤٨٨٢ فلورانس للتجارة العامة

 RR٢٠٩٨٠٣٤٥٥LB ١٢١٩٣٩ خليل عارف حمادة

 RR٢٠٩٨٦٩١٤٨LB ١٣١٣٥٤ ميدايست فوود اكسبورت

 RR٢٠٩٨٦٩٠٩٤LB ١٥٦٩٤٠ مخزن التموين العائلي

 RR٢٠٩٨٠٨٣٦٠LB ١٦٦٩٢٧ طوني يوسف جعجع صفصاف

 RR٢٠٩٨٦٩٠٢٩LB ١٧٦٠٤١ المؤسسة العالمية للسيراميك

 RR٢٠٩٨٧١٤٣٣LB ١٩٢١٢٠ شركة ليبان غورميه ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٦٩٠١LB ٢٠٥٦٩١ كليكس

 RR٢٠٩٨٦٦٦٧١LB ٢٣٦٤٤٣ اندبندنت برودكشنز ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٠٤٠٤٥LB ٢٣٨٥١٤ الشركة االردنية اللبنانية للتجارة العامة ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٣٥٢٥LB ٢٤٣٢٨٨ طوني نسيب رحال

 RR٢٠٩٨٧٠٣٩٨LB ٣١٣٠٣٦ امل وديع داغر

 RR٢٠٩٨٦٤١١٠LB ٣١٥٤٩٩ عدنان محمد الحجيري

 RR٢٠٩٧٧٩١٣٣LB ٨٦٥٢٥١ خالد حسين حماد

 RR٢٠٩٨٦٥٦٣١LB ١٠٨٥٤٣٧ شركة برهوش للتجارة

 RR٢٠٩٨٧٠٧٣٣LB ١٢٢١٧٥٦ لبنان ش.م.ل -الشركة العربية للتنقيط 

 RR٢٠٩٨١٢٢٨٠LB ١٢٦٦٦٣٩ صيدلية اللقيس   الصيدلي محمد حسين اللقيس

 RR٢٠٩٨٧٠٣٢٢LB ١٢٨٩٣٣٧ شركة الياسمين الصحابها غسان ملحم الحشيمي وشركاه

 RR٢٠٩٨٠٩٢٠١LB ١٣٨٨٢٠٥ مارون بطرس موسى

 RR٢٠٩٨٧٠٠٠٠LB ١٦٤٤٠٠٩ ة ام ترايد ش.م.مشرك

 RR٢٠٩٨١١١٠٣LB ١٨١٢٠٦٣ COVER PLUS SARLكوفر بالس ش.م.م 

 RR٢٠٩٨٠٩٨٠٢LB ٢١٢٢٩٥٥ براغماتك للتكنولوجيا ش.ش.و
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 RR٢٠٩٨٦٨٦٩٠LB ٢١٨١٩٠٧ فود باالس ش.م.ل

M.R. TRADING SECS ٢١٨٤١٨٦ RR٢٠٩٨٠٩٨٧٨LB 

 RR٢٠٩٨٦٨٥٠٥LB ٢١٩٦١٧١ سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

 RR٢٠٩٨١٢٥٢٣LB ٢٢٢٥٠٧٠ انعام محمود ابو خشية

 RR٢٠٩٨٠٩٩٥٢LB ٢٢٢٧٦١٣ ايهاب احمد عباس

 RR٢٠٩٨٠٩٩٦٦LB ٢٢٣٧٤٢٤ مؤسسة سعيد لبيب مسرة

 RR٢٠٨٥٨١٨٣٧LB ٢٢٣٧٥٠٣ مؤسسة فؤاد ابراهيم الحجار

 RR٢٠٩٨٠٩٩٩٧LB ٢٢٣٧٥١١ - تجارة األلبسة  - مؤسسة تيا عبدو عواد 

 RR٢٠٩٨١٠٠٥٤LB ٢٢٥٢٢٢٢ كة أ ف ب غروب ش.م.م.شر

 RR٢٠٩٨١٠١٠٨LB ٢٣٨٠٢٢٧ يوسف عبدهللا غصوب

 RR٢٠٩٨٦٦٠٨٤LB ٢٣٨٠٩٣٨ ميديا انتراكتيف غروب ش م م

 RR٢٠٩٨١٠١٢٥LB ٢٣٨٦٩١٦ جورج ميشال بهنام

 RR٢٠٩٨١٢٦٦٠LB ٢٥٠٨١٦٨ شركة ديز جبيل ش.م.ل.

 RR٢٠٩٨٦٣٦٩٢LB ٢٥٣٣٥١٤ كيتشن بالس ش.م.م

 RR٢٠٩٩١٥٠٩٤LB ٢٥٧٥٤٨٣ ميشال جان رحال

 RR٢٠٩٨٦٦٢٩١LB ٢٧١٣٦٧٩ في وارلد ش.م.ل

 RR٢٠٩٨٦٦٣٦٢LB ٢٧٨٤٨٣٩ ش.م.م INDUSTRY AND DESIGNشركة 

 RR٢٠٩٨٦٦٥٤٩LB ٢٩٤٨٤٣٨ اي مارين

 RR٢٠٩٨٧١٤٠٢LB ٢٩٨٣٠١٧ Bookwitty S.A.Lبوكويتي ش.م.ل 

 RR٢٠٩٨٠٦٧٥٢LB ٣٠١٦٩٢٩ السلمان للتجارة العامة

 RR٢٠٩٨٧١٥٢١LB ٣٠٢٠٦٤٣ زياد ارناؤوط للتجارة العامة

 RR٢٠٩٨٠٧٨٩٤LB ٣٠٢٦٩٣١ اليكون ش.م.م.

 RR٢٠٩٨٠٦٧٧٠LB ٣٠٥١١٨٤ انجازات للتجارة والخدمات العامة

 RR٢٠٩٨٧١٦٠٦LB ٣٠٥٢٢٨١ نصار للتجارة والصناعة العامة والمقاوالت(ش.م.م)

 RR٢٠٩٨٠٦٧٨٣LB ٣٠٧٢٤٣٣ خلود محمد عزت الدرا

 RR٢٠٩٨٧٠٢٦٥LB ٣١٤٧٨٧١ ش.م.م. ECOTREATشركة اكوتريت 

S CONSTRUCTION SAL ٣١٨٦٥٨٦ RR٢٠٩٨٦٨٦٠٧LB 

 RR٢٠٩٨٦٥٣٥٣LB ٣١٩٠١٩٦ DE ROY S.A.R.Lش.م.م   -دي  روي

KARIM E.T.C S.A.R.L ٣١٩٦٤٢٠ RR٢٠٩٨٦٥٣٦٧LB 

 RR٢٠٩٨٦٥٤١٥LB ٣٢٢٨٢١٩ دلتا العالمية

 RR٢٠٩٨٠٧١٩١LB ٣٢٣٦٣٦١ .مشركة مطر و شركاه ش.م

 RR٢٠٩٨٦٥٤٤١LB ٣٢٤٨٣٩٨ شركة ريحانة للتجارة العامة (شركة توصية بسيطة)

 RR٢٠٩٨٦٩٤٥٧LB ٣٢٦٦٧٨٦ شركة بروكلين ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٨٠٢٣LB ٣٢٧٦٣٠٧ فاطيما غروب للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR٢٠٩٨٦٦٨٢٧LB ٣٣٤٨٧٥١ شركة تروفل فيلمز ش م م

 RR٢٠٩٨٦٨٢٥٨LB ٣٤١٣٤٨١ ممروان حمزة ش م 

 RR٢٠٩٧٩١٨٨٥LB ٣٥٩٨٣٠٣ انور دافيد لبيب شهيب

  


