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  إعالم تبليغ

  الموضوع: تبليغ
دائرة  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   - مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

مديرية الضريبة على القيمة  في دائرة التحصيلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 

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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR212785403LB 7490 الشركة اللبنانية الفرنسية للسجاد ش.م.ل

 RR212785417LB 7495 شركة االزياء المميزة ش.م.م

 RR212786324LB 10557 شركة هامر موتور كومباني ش.م.م

 RR212785465LB 29613 حكمت شفيق ابو رسالن

 RR212783481LB 99845 شوميكو ش.م.م

 RR212784589LB 242492 ربيع ايليا الحايك

 RR212785505LB 297635 شركة كاي.اس.ار غروب ش.م.م

 RR212785200LB 313702 تروبيكال موتورز

 RR212784898LB 316071 جرجي نقوال زغيب واخوانه

 RR212785575LB 346382 ة بيار انطون (بيار شوقي انطون )مؤسس

 RR212784907LB 349044 شركة االرز للنسيج

 RR212785068LB 452863 الشركة اللبنانية للصناعة والتجارة ش.م.ل

 RR212785108LB 500460 شركة الهديل التجارية

 RR212785598LB 513817 الكترو سيتي سنتر ش.م.ل

 RR212785669LB 537192 لبشار علي جمي

 RR212785641LB 553721 شركة االتحاد التجاري ش.م.م

 RR212785655LB 562210 الشيخ آميل  عبدو

 RR212785712LB 565434 جورج عوض

 RR212785672LB 568991 ش.م.م ٢١سنشري 

 ulec 571764 RR212785814LBالمجموعة اللبنانية االماراتية المتحدة للخدمات والتجارة 

 RR212785805LB 574597 نور انترتينمنت ش.م.ل

 RR212785791LB 582514 مؤسسة المحمود التجارية

 RR212785765LB 584550 موسى ابراهيم الرياشي

 RR212785730LB 605202 شركة المنتجات الطبيعية ش.م.م

 RR212786050LB 655150 يورو كالس رنت اي كار

 RR212786046LB 656277 عليعبد القادر محمد المسيح ال

 RR212786103LB 729689 كزايمتا / مورج ب.ب.ت. مينا للشرق االوسط وشمالي افريقيا ش.م.ل

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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BEKO TECHNOLOGIE (حسين محسن محسن) 752587 RR212786148LB 

 RR212786240LB 800054 علي حسن بلوط

 CARRELLI STUDIO S.A.R.L 802400 RR212786253LBكاريلي ستوديو ش.م.م 

 RR212786267LB 814919 اوفر سايز ترايدنغ غروب انترناسيونال ش.م.م

 Fortune Cookies sarl 842222 RR212786559LBشركة فورتشن كوكيز ش.م.م 

 RR212786531LB 859729 فاشن تكستايل مصباح سكر وشركاه

 RR212786528LB 860370 يارا غروب (بسكال جرجي مارون يزبك)

 ESTHE NATURE S.A.R.L 861221 RR212786514LBاتور ش.م.م  استيه ن

 RR212786474LB 899035 محمد مالك محمد العلي

MEDIGAMP PLUS 904731 ش.م.م RR212786457LB 

 RR212786426LB 924739 عماد جاك البرجي

 RR212786338LB 981886 جوزف حبيب طربيه

 RR212786695LB 1021859 مؤسسة حيدر (محمد محمود حيدر حسن)

 RR212786735LB 1106762 انطوان جورج جبور

EXPO PRO-BUSINES -1117083 احمد عبو العيسى RR212786766LB 

 RR212786770LB 1120054 سعيد عبد القادر اخضر

FUNNY BEE - 1150783 محمد منسى الثاني RR212786823LB 

Bravo Ceramic & Porcelain Ware-1151938 عبود خضر المستت RR212786837LB 

Funny Party Toys -1152003 صدام هالل البداح RR212786845LB 

 RR212786854LB 1155460 ديستريبيوشن اند ترايد (ميشال انطوان حداد)

 RR212786885LB 1164962 الجا ش.م.م

 RR212786806LB 1173791 دوديكو اوتو بارتس (علي فيصل علوية)

 RR212786911LB 1174014 شركة طيبة ش.م.م

 RR212786925LB 1174967 سمير عصام الزين-تكنولوجي اوارد دوت كوم 

 RR212786939LB 1175446 علي احمد المحمد

 AL MA3ARED 1185026 RR212786987LBالمعارض 

Top Gadget’s co -1191740 اكرم عدنان اللحيمة RR212787024LB 

 RR212787165LB 1234539 عادل توما الخوري

 RR212787109LB 1241702 شركة سيدر روز للخدمات الدولية ش.م.م

GIESSE SCAMPOLI -1247567 نقوال جان باولو فرونزوني RR212787112LB 

 RR212787378LB 1265762 لوشيا برودكشن ش.م.م.

FASHION BOX S.A.R.L 1271836 RR212787355LB 

 RR212787466LB 1287895 ليبانون اوتوميكانيكا

 RR212787510LB 1299423 ان دي ار فاينانس ش.م.ل هولدنغ

 RR212787554LB 1307823 غرين راي مانجمنت ش.م.م

 RR212787568LB 1309542 ان دي ار ش.م.ل

 RR212787608LB 1335649 تويفور ليبانون ش.م.م
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 RR212787758LB 1342826 اطلس القارات للمقاوالت ش.م.م

 RR212787700LB 1353301 ة  ( عبدو فؤاد واكد )عبدو واكد للتجار

M.A.ZA  S.A.R.L 1360082 RR212787687LB 

 RR212787673LB 1361561 تي. سي. ال. للمنظفات الصناعية ش.م.م

 RR212787832LB 1382141 شركة إيزونيكا ش.م.ل

 RR212787850LB 1388205 مارون بطرس موسى

 RR212785037LB 1969474 م ل شركة سيدروس انتربرايزس هولدنغ ش

 RR212785156LB 2078146 البير نظاريت قوسطانيان

 RR212785195LB 2507800 شركة سوالرنا ش.م.م

Eye pixel Med (محمد محمود ديب) 2995694 RR212785160LB 

 RR212783288LB 67428 مؤسسة زخيا يوسف صفير

 RR212785638LB 548013 محطة حسن

 RR212785686LB 568804 اه ش م مشركة جاد للمي

 KEYS RENT A CAR S.A.R.L 587811 RR212785757LBكيز رانتي كار ش.م.م 

 RR212785978LB 681825 ماتوري التجارية

 RR212786443LB 923526 شركة ميداس لالستيراد والتصدير ش.م.ل

 RR212786386LB 957370 ال غورماندين - سليمان انتربرايزس 

 RR212784819LB 1052292 سامي جان الحداد

 RR212786721LB 1101613 موسى ادوار سالمة

 RR212786995LB 1187149 سودير- شركة التوزيع  والتمثيل التجاري ش.م.م 

W.M.D 1202954 لصاحبه وسيم موفق دمشقية RR212787086LB 

 RR212787245LB 1216444 شركة فودكو ش.م.م

 RR212787188LB 1232127 م.مبالنت فود غروب ش.

 RR212787320LB 1276105 سعاد يوسف ابراهيم (محطة محروقات)

 RR212787293LB 1280645 شركة غروب فارم كومباني ش.م.م

 RR212787435LB 1284033 ابراهيم ابراهيم شلهوب

 RR212787449LB 1285080 شركة الياس ابو حيدر وشركاه

 RR212787523LB 1301897 حنان حسين جمعه

 RR212787744LB 1344186 شربل فارس حنون

 RR212787727LB 1348940 يونيما ش.م.م.

 TRUTOOLS OF LEBANON S.A.R.L 1363009 RR212787656LBشركة تروتوولز اوف ليبانون ش.م.م 

 RR212787829LB 1380748 بريستيج اوتو ترايد ش.م.م

 RR212787948LB 1401093 كاليرون ش.م.م

 RR212787925LB 1406086 ركة اكويبرو ش.م.م.ش

 RR212787917LB 1406312 الين مخايل المعلوف

 RR212787894LB 1410503 ليبانيز ميل دليفيري ش.م.م.

 RR212788081LB 1444499 شركة دار شمص للطباعة والنشر ش.م.م.
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 RR212788020LB 1465512 فرست كالس موبيل ( هيثم راضي الحركة)

 RR212788183LB 1496955 ان ش.م.م سي سي

 RR212788166LB 1499981 شركة ابناء سمير مبارك التجارية ش.م.م.

 RR212788135LB 1505247 شركة مطابع الهادي ش.م.م

 RR212788121LB 1510836 كاي اند ار انترتمنت ش.م.م

 RR212788342LB 1524343 لبانون بيكيري اينفيستمنت ش.م.ل

 RR212788339LB 1525902 شونال ش.م.م.أ.س.ب.انترنا

 WOOD FIRE S.A.R.L 1555282 RR212788308LBوود فاير ش.م.م  

 RR212788299LB 1556652 مؤسسة رواد للتجارة والصناعة (علي نايف نصار)

 RR212788285LB 1563308 هوسبيتاليتي منجمنت غروب ش.م.م.

 RR212788400LB 1630213 اميل سامي حوا (تجارة عامة )

 RR212788395LB 1630468 سمير رامز اسعد درغام

 RR212788373LB 1635963 محطة زهرا

 AIXON CONTRACTING & TRADING SARL 1690404 RR212788492LB 

Zeus House (سارج فرح) 1690569 RR212788489LB 

 RR212788696LB 1710101 مجموعة المستحب العالمية للعقارات ش.م.م

 RR212788648LB 1723899 لغزال للوازم الطبية ش م مشركة ا

 RR212788625LB 1726218 سيتي هاوس ش.م.م.

 RR212788603LB 1726548 ان ستايل ش.م.م

 Agrolux S.A.L( 1726932 RR212788617LBاغرولوكس ش.م.ل (

 RR212788838LB 1727672 ايلي باسيل للتعهدات

 RR212788815LB 1736699 فيتال هيلت كار ش.م.م

 RR212788784LB 1753732 شركة اكتيف بالس ش م م

 rayna group s.a.r.l 1771205 RR212788740LBشركة راينا غروب ش.م.م. 

AKSA  international  1771675 عقيقي وصالح RR212788753LB 

 MYZER 1772653 RR212788736LB- زياد ناصر الدين للتجارة والصناعة 

 RR212788943LB 1781232 نان ش.م.منورمان الكس لب

 Ghaddar Group s.a.r.l 1781333 RR212788930LBغدّار غروب ش.م.م 

 GALAXY AUTO 1783944 RR212788926LBغاالكسي أوتو 

 RR212788912LB 1791728 معمر عباس العبد علي

 RR212788909LB 1791892 ابراهيم الحسين الحمد

 RR212788890LB 1792038 عمر حاجم االسماعيل

 RR212788886LB 1792046 حسين العبد العمر

 RR212788872LB 1792068 علي حمود الحسن

 RR212788869LB 1792093 علي محمود حسين

 RR212788855LB 1792105 محمد نور ذياب الفياض

 RR212788841LB 1792112 اجني نصر صفير
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 RR212789073LB 1792660 محمود خباص العليوي

 RR212789060LB 1792667 مد خليف العبدهللاح

New Shipping Vision S.A.L 1793672 RR212789056LB 

DEALERS DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL1797035 .ش.م.م RR212789042LB 

 RR212788974LB 1819946 تشويس أوتو

 RR212789087LB 1823886 المجموعة االستشارية واالدارية ش.م.م

 RR212789095LB 1826812 بارتنر ش.م.م شركة

 RR212789100LB 1829586 هاي مارت ( اواك صحاك خجادوريان )

 RR212789113LB 1832713 فؤاد اللبابيدي

 RR212789127LB 1838462 مجموعة حنان حوماني ش.م.م

 RR212789144LB 1839870 بست مارك ش.م.م.

 RR212789192LB 1849978 شركة معرض شيا للسيارات

 RR212789229LB 1851990 شركة الفروج الطيب ش.م.م

 Silver  &Black 1853219 RR212789232LBسلفر اند بالك 

4you 1854417 شركة زياد واياد رحيل وشركاؤهما التجارية RR212789246LB 

 RR212789285LB 1867854 شركة مصطفى وسامر عبدالعزيز مجذوب للتجارة العامة

GTA  IMP EXP 1880835 RR212789334LB 

TRITON TECHNOLOGY SARL 1883241 RR212789325LB 

 RR212789303LB 1890044 الشركة العامة للزيوت

 RR212789348LB 1912690 شركة جبل ناتشورال ش.م.م

 RR212789351LB 1913965 وليد المضاوي للتجارة العامة

 RR212789365LB 1920934 شركة صوفيز شويس ش م ل

 RR212789396LB 1934089 الرشيد للتجارة العامة

 RR212789422LB 1939564 وود بروكات ش م م

 RR212789419LB 1942969 شركة ديسكاونت اوتليت ش م م

 RR212789440LB 1946179 حايك كايترنغ ش.م.م.

 RR212789453LB 1949211 شركة مطعم السلطان باشا ش م م

 RR212789467LB 1953289 العاج للتجارة العامة

 RR212789498LB 1972545 ريستورانت كلوب اكسيسورس ش.م.م

 RR212785363LB 2118995 قصي محمد السالم
  


