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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 ءخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل يمة المضافة, الق

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

    
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR219469649LB 5839 شركة ملكو غروب ش.م.م

 RR218381588LB 8065 شركة بايونيك ش.م.م

 RR219469771LB 12918 شركة انصار ش.م.م

M.A.T ( نمر فارس صليبا ) 25014 RR218383014LB 

 RR218381676LB 29008 مؤسسة نسر للخدمات

S P 4 30626 RR218383195LB 

 RR219471537LB 40415 انطوان سليمان الجلخ

 RR219467988LB 74336 يوسف مصطفى عيتاني

 RR219467492LB 82116 مهندسون ومقاولون -جورج لويس نحاس 

 RR218381821LB 108934 واسكان اغوب قليجي

 RR218381044LB 121105 مؤسسة صليبا للموبيليا والديكور /محمد صقر

 RR218381866LB 156456 ميناس اوهانس اغوبيان

 RR219470783LB 242181 شركة فاليويلز ش.م.ل

 RR219470797LB 243950 لو كاراج ش.م.م

 RR219467974LB 245984 يوسف عيتاني للتجارة لصاحبها يوسف مصطفى عيتاني

 RR219470854LB 297949 شركة ثرون ترايدينغ ش.م.م

 RR197819473LB 302354 انطوان عادل خاطر

 RR219467807LB 388055 كنعان كومباني

 RR197819629LB 482802 شركة اليدار ش.م.م

 RR219471801LB 572588 يوسف سعيد بيطار

 RR219467869LB 575647 الغالف الذهبي غولد كافر ش.م.م

 RR219467886LB 664302 ير اوهانس عكليانهرا

 RR198399123LB 687539 محمود محيسن الطعمه

 RR218381526LB 688336 مؤسسة الياس جرجي راضي

 RR198399137LB 689036 حسن احمد هبو

 RR198399145LB 728110 عياد عبد الشاهر

 RR219468087LB 808934 كميل انطوان نصر

 RR198399185LB 1043277 تركي محمد الغنو

 TIGI MAGICCO 1072221 RR198399199LBخليف مران الثري 

Hometek open zone-1116732 احمد محمد القدير RR198399208LB 

C.R.G 1136370 ش.م.م RR219468095LB 

BABIES FIRST (منذر خليل شهاب) 1227213 RR219467943LB 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR219468113LB 1235268 جورج اسكندر طربيه

 RR197820785LB 1495500 جمعية االسواق المالية

 RR219471642LB 1805401 اف &بي فاكتوري ش م ل

 RR219472311LB 1996912 عكر للتجارة والخدمات العامة

 RR219467268LB 2048551 حسن أحمد حمدان

A.H.K.-TRADING 2072973 RR219471850LB 

 RR197820851LB 2371860 سمير نعيم المهتار

 RR219471191LB 2392289 مظلوم اخوان ش.م.م

 RR218379519LB 2449997 توصية بسيطة-شركة وهبه للصناعة والتجارة

 RR219471925LB 2586188 توبري سوبرمارشية ش.م.م

 RR218376490LB 2649969 شركة ذه كلين ش.م.م

 RR219471996LB 2685046 اي.ت اند سكيورتي سوليوشنز ش.م.ل.(أي.ت.س.س)

 RR219472016LB 2745264 ون ش.م.ل

 RR219472020LB 2775122 فيو كاري ش.م.م

 RR219471885LB 2810222 محل جيوفاني

 ALRAWDA 2989252 RR219467991LB- الروضة

 RR197820675LB 3188216 بوسترز ش.م.ل.بالك اويل اوبراتيف سيستم تكنولوجيز اند انفايرومينتال ريكالميشن سيرفسيز

 RR219470390LB 3196948 رولوكس ش.م.م.فيت

AL KASSIM RENT A CAR SARL 3221177 RR197820661LB 

 RR219469017LB 3260532 شركة الخضر للتجارة العامة ش.م.م

 RR197820468LB 3371032 الياس موسى بو حنا االشقر

 RR219470704LB 3669091 تي اي تي للخدمات ش.م.م

Mazloum cars and catalyzer 3689663 RR218382155LB 

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR198398587LB 2097 شركة ال غافيوتا ش.م.م

 RR219469706LB 6261 اليت اف.ام. ش.م.ل

 RR219469710LB 6318 شركة تريبلكس للهندسة ش.م.م

 RR219469944LB 48036 ديلور عون

 RR219470885LB 72839 افتيم فالحة وشركاه

 RR198399715LB 83486 شركة باور سوفت

 RR198399358LB 99440 ادوار قبالن سريح

 RR219468382LB 139479 احمد محمد شاهين

 RR218381092LB 154161 مؤسسة جان تنوري

 RR219468657LB 172064 نبيه عبود

 RR219470580LB 190013 سيكيور باركينغ كوربوريشن ش.م.ل

دعهادي الج  194425 RR218381150LB 

 Roys 209517 RR198399738LBمؤسسة رويز 

محمود حسن رسالن-بروموشن غروب  229223 RR219470620LB 

 RR198399070LB 244887 فنسترا ش.م.م

 RR219469493LB 349547 دلتا سبور (حيدر عزات حيدر)

 RR198398825LB 564181 رازيكو ش.م.م

REACH . ADVريتش . ادف  (زياد يوسف ساسين)   629475 RR198398967LB 

 RR198398975LB 631063 الشركة اللبنانية للمعادن والديكور جي.اف ش.م.م

ش.م.ل ٣ماريا   1102505 RR219471024LB 

 RR219468158LB 1649210 علي الرضا محمد درويش

 RR219469799LB 1855178 شركة رويال غورميه ش م ل هولدنغ

ري ش م مشركة دي جي مت  1857378 RR219469808LB 

 RR198399463LB 2034672 شركة سقالوي وغزيري للمشروعات السياحية ش م ل
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A.H.K.-TRADING 2072973 RR219472183LB 

 RR198399503LB 2114763 شركة بالك فورست ش.م.م.

 RR198399640LB 2212512 شركة مخول و شركاؤه(النسر االسود للحماية)

سف تامر يوسفانطوان يو  2275346 RR219469935LB 

 RR198399295LB 2470260 سافيك للفالتر ش.م.م

 RR198399928LB 2513282 انطوان يوسف الهبر

حسن احمد خليفة -الياسمين للتجارة العامة   2524756 RR197803592LB 

Fresh Group Hygienic Intrernational-F-G-H 2678136 RR197802861LB 

رق صهيونزياد طا  2690313 RR218379814LB 

MEDIC DEVICES SARL 2745653 RR219469842LB 

 RR219469856LB 2746041 الهندي لالدوات المكتبية ش م م

 RR219468189LB 2749516 مؤسسة محمد معين نابلسي للتجارة العامة

 RR219468201LB 2759813 دي ان واي سرفيسز ش.م.ل

 RR219468626LB 2832840 هنا طالب نور الدين

ش م ل - غولدفش وان   2860400 RR219469140LB 

BH5058 2886083 RR219469167LB 

THEMA 2968468 ش.م.ل RR219469255LB 

 RR219469825LB 3079526 شركة انسيس لتكنولوجيا المعلومات ش.م.م

AQUA TECH LEBANON 3085211 RR219469048LB 

ش م ل ٣٦٠ديدجتس   3104768 RR219469079LB 

 Little Me S.A.L 3106275 RR219470253LBليتل مي ش.م.ل 

BEST STORE 3196395 .ش.م.ل RR219468538LB 

بلدرز ش م ل -اتش   3197543 RR219468630LB 

 RR219471713LB 3266786 شركة بروكلين ش.م.م

 RR219468997LB 3273503 كوجو للتجارة وخدمات الفالي باركينغ ش.م.م

Brands Avenue 3313865 RR219468612LB 

Valeo Care  s.a.r.l 3322501 RR219468904LB 

 RR219468983LB 3329692 باشون كيترينغ ش.م.م

 RR219468935LB 3331301 اليف فتنس اشرفيه ش.م.م

 RR219468674LB 3417802 انطوانيت حبيب ابي رجيله

 RR219470488LB 3418784 ارتورو ز ش م م

كة اللوجستية للمحروقاتالشر  3544383 RR219468325LB 

 RR219468643LB 3608298 حسين علي خليفة

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR219471639LB 3587 شركة الرخام والمصبوبات االسمنتية ش.م.ل

 RR219471470LB 12155 شركة ابناء محمود وهبي

 RR198399698LB 27928 سمير ايليا الغاوي

 RR219471523LB 33051 محطة المحبة

 RR198399327LB 67726 مغازل جبل لبنان

 RR197803561LB 86100 شركة موسى لصناعة المعجنات والحلويات (ت)

 RR197803589LB 188967 نصر نعوم وشركاهم

 RR219470562LB 189041 الكترو بو كرم

 RR197804301LB 189554 دلماري غروب ش.م.م

 RR197804315LB 193432 شركة مجموعة اي دي اس القابضة ش.م.ل (شركة قابضة)

 RR218381906LB 195644 بيك انترناسيونال ش.م.ل

EURO STOCKS 306361 RR197818212LB 

 BEST-CAR S.A.R.L 387248 RR219472909LBبست كار ش.م.م 

 RR219472912LB 460170 علي احمد االتات
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 RR219471687LB 463425 جاد انطون عطا

GEM STATIONARY  ( جوزف روكز الجميل ) 472948 RR219472926LB 

 RR219472943LB 536432 جان الياس خلوف

 RR219467841LB 569608 حبيب يوسف كفوري

 RR219471917LB 621324 مروان نعمة هللا الحايك

 RR219473127LB 698724 احمد مرعي الجاسم

.م.مليبانكو سورس ش  776341 RR219473100LB 

 RR219473175LB 895852 ارا اويديك مكرديجيان

 RR219473008LB 988959 وجيه زين الدين للتجارة العامة

 RR219473011LB 1175470 بالك بوكس

 RR219473232LB 1176764 فضل محمد سكماني

Casina Doro Rozo -1189592 عايش محمد العزيز RR219473731LB 

ALJAMAL Decor CO -1190349 علي جاسم الحصه RR219473643LB 

Perfect Home Equipment -1190562 حمود كمال العلي RR219473317LB 

Alahlam -Text -1190680 نوري خليل العبد RR219473189LB 

Top Gadget’s co -1191740 اكرم عدنان اللحيمة RR219473325LB 

BARBARA Tex Trading - د هللا التامرصبحي عب  1191776 RR219473334LB 

 Liga trading company sarl 1203925 RR219473042LBشركة ليغا للتجارة ش.م.م 

 RR219473087LB 1223155 مؤسسة خضر حدرج للتجاره العامة(خضر ابراهيم حدرج)

 RR219473569LB 1228362 محمد احمد ناصر

 RR219473555LB 1235589 خلدون محمد محمد

GIESSE SCAMPOLI -1247567 نقوال جان باولو فرونزوني RR219473541LB 

 RR219473201LB 1264972 عماد الدين عدنان الصفح

 RR219468691LB 1273863 مؤسسة الكوثر التجارية

عيسى عقلة المحمد-لورانس للتجارة العامة   1278557 RR219473612LB 

 RR219473586LB 1301897 حنان حسين جمعه

 KARIM&SALEH  K&S 1747382 RR219472152LBشركة كريم وصالح 

4you 1854417 شركة زياد واياد رحيل وشركاؤهما التجارية RR219473484LB 

 RR219473475LB 1867189 مالك علي معرباني

 RR219473467LB 1892265 احالم ابراهيم محمد

 RR219469927LB 1894277 أو.أم.أس. للتجارة

توولز سباليرز مالتي  MULTI TOOLS SUPPLIERS 1907655 RR219472722LB 

 RR219472740LB 1914252 باراديس للسياحة والسفر

 RR219472753LB 1932587 محمد زهير زكور

 RR219473303LB 1934099 الفيحاء للتجارة العامة

 RR219473294LB 1953284 رامكو للتجارة العامة

 RR219473422LB 1965898 صيدلية بيضون

 N.C.C 1977061 RR219473440LBنتاليا كارغو سنتر 

 RR219472237LB 1991183 معن احمد العويك

 RR219472299LB 2032078 انترناشيونال ترانسبورت سنتر

 RR219472271LB 2048551 حسن أحمد حمدان

 RR219472268LB 2057521 مؤسسة مهدي للمفروشات

MT-BAGS&SHOES.CO -  مهدي احمدمحمد  2058382 RR219472254LB 

رضا عبد األمير دهيني - دهيني للتجارة العامة   2105528 RR219473453LB 

 RR219472400LB 2157299 شركة شرحبيل ماركت ش.م.م

 RR219467909LB 2181947 شركة رزق التجارية ش.م.م

محمد محمود حمدان   2192503 RR219471449LB 

تضامن)شركة غريت وايت (شركة   2339903 RR219471165LB 
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PAUSE 2458363 ش م ل RR219472135LB 

 RR219471452LB 2571469 جي بوكس ش.م.ل

 RR219472078LB 2663119 روبير ميالد حنا

 RR219471877LB 2895435 بالل ديب الجردي

 RR219469215LB 2943144 اندره ابراهيم رزق

PHILLفيل اند جو ش.م.ل    & JOE S.A.L 2982537 RR219469286LB 

 UNDER CONSTRUCTION S.A.L 3019158 RR219473688LBاندر كونستركشن ش.م.ل. 

 RR219473714LB 3034484 جوزبف طانيوس الفغالي

ECOTREATشركة اكوتريت  ش.م.م.   3147871 RR219470315LB 

 RR219470372LB 3192001 روجي ابراهيم زكنون

MSKشركة  ش.م.م   3204656 RR219470412LB 

 RR219472815LB 3222967 ابراهيم ناصيف طالب

 RR219473215LB 3397273 مصطفى القصير

 RR219472807LB 3522970 ميشال سعد هللا تامر

 RR219472634LB 3585322 ابراهيم محمد عزام

 RR219472767LB 3612873 علي محمد طعان

 RR219474723LB 9678 شركة سنا غاز ش.م.م

استروس للسياحة والسفر ش.م.مشركة   11003 RR219473802LB 

 RR219476097LB 38298 ثروت يوسف حديب

 RR219474445LB 70978 جورج حرب وشريكيه

 RR219473983LB 77900 المركز الدولي للتجهيزات والتسويق

 LA MAISON DES CADEAUX 198634 RR219474944LBالميزون دي كادو ش.م.م 

ين للتجارة والصناعة والزراعةمؤسسة سري الد  215874 RR219474975LB 

 RR219474989LB 222136 مؤسسة سرحال التجارية

 RR219472563LB 246797 محمد انور االتات

 RR218382124LB 258505 مؤسسة فارس ابي يونس

 RR198399097LB 267687 عبد هللا عز الدين المير

ت المستعملة(زياد حراق)المؤسسة اللبنانية السورية لبيع البال  270565 RR219475335LB 

 RR219474065LB 315994 رودريك فؤاد زبليط

 RR219474082LB 378776 بزنس فاينانشال سرفيسز ش.م.م

 RR219471700LB 469683 نجيب مايز المطران  صيدلية الفرزل

 RR219475370LB 504133 بيت التخاريج ( كريم محمد عبود )

عجميعمر احمد ال  570730 RR219475406LB 

 RR219475383LB 575283 خالد محمد المحمد

(ميرنا شحادة هارون) ٢اكال دو مود   686511 RR219473113LB 

 RR219473144LB 748170 محل ادمون البعيني (ادمون شاهين البعيني)

 RR219473158LB 789774 مؤسسة رزق (رزاح علي امهز)

 RR219473025LB 1192784 اندريه جورج كنعان

 RR219473095LB 1225050 انطوان حبيب حرب

 RR219473351LB 1266639 صيدلية اللقيس   الصيدلي محمد حسين اللقيس

 RR219472149LB 1309730 دياب زكي السكران

 RR219474309LB 1348132 شركة كروس رود ش.م.م

OPALINE s.a.r.l 1423046 RR219474357LB 

تراكتينغ ش.م.مشركة ام ال كون  1590629 RR219474388LB 

 RR219474405LB 1731391 شركة كارني ش.م.م

Feniqia marchand de Liban 1768252 RR219474269LB 

 RR219474493LB 1876904 فورتيك ش م م

 RR219474516LB 1928459 سيتي باك ش م م
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 RR219474520LB 1929660 كراون هاوس ش.م.ل

DEVELOPMENT-MARKETING-DISTRIBUTION & more S.A.L 1966203 RR219474547LB 

حسن جميل عكوش - محل حسن عكوش للتجارة   1970444 RR219473436LB 

 RR219474578LB 1976601 كاليبر انجنيرنغ ش.م.م

 RR219472339LB 1987573 حسان محسن عيسى

 RR219474595LB 1991142 هايتك كوربوريشن ش.م.م.

SHINY PAINTS-2005377 اندره قزحيا الراعي RR219474604LB 

YACOUB MEDITERRANEAN FOOD 2060002 RR219472245LB 

 RR219472197LB 2067377 محمود محمد الخباز

RAMA 2226514 التجارية RR219472118LB 

 RR219471293LB 2509846 سامي يوسف يوسف

 RR219473780LB 2553023 الياس حبيب مونس

ورز ش.م.لرستووايز  2688167 RR219471829LB 

 RR219474913LB 2790129 شادي الياس سركيس

 RR219474873LB 2833178 روج اي بالن ش م م

 RR219475012LB 2864542 ناجي نبيل فريحة

P RESTO SARL 2881533 RR219474842LB 

 Level Plus 2961488 RR219476123LBشركة الفل بالس ش.م.م 

منت ش.م.ل.سكاي انترتين  2965457 RR219474785LB 

 RR219475088LB 2978463 هوم انترتايمنت دستربيوشن ش.م.م.

best services team BST 2980300 RR219474771LB 

HALLPASS S.A.L 2980521 RR219474768LB 

 RR219475065LB 3003465 سالكو ش م م

 RR219475030LB 3006603 جانين وديع بشير الزغبي

LORELLI LEBANON 3082181 RR219473833LB 

 Retailing Solution S.A.R.L 3096666 RR219473847LBريتيلينغ سولوشين ش.م.م. 

 RR219470324LB 3159296 حسن محمد شحاده

 RR219473626LB 3208387 مهدي عباس عباس

 RR219473630LB 3211065 خليل جان صليبا

H.D.S. Heavy Dudy services 3328036 RR219473864LB 

 RR219473895LB 3585005 ايار ش.م.م

 RR219472775LB 3589988 سوسن محمد وفيق النجار

  


