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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 ة المضافة, القيم
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما

    تم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه سي ,المراجعة المشار إليها أعاله
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR220672981LB 11245 الشركة اللبنانية للتجارة واالنماء تردكو ش.م.ل.

 RR220673386LB 119212 موسى رشيد السباعي

 RR220673409LB 166027 شركة غيياه هولدنغ ش.م.ل

 RR220673240LB 229681 سي.بي.في العقارية ش.م.ل

 RR220673942LB 230521 الشركة العالمية لخدمات الصناعات الثقيلة ش.م.ل

 RR220673253LB 236958 شركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م

 RR220673267LB 242647 فارم فود ليمتد ش.م.م

 RR220672085LB 244435 عمر مصطفى الغزاوي

 RR220672111LB 245279 حسام محمد الخير

 RR220673165LB 264796 جاد الياس كتيلي

 RR220673125LB 282102 شركة الخدمات اآللية لالعمال غروب ش. م. م.

 RR220667023LB 304728 الشركة اللبنانية لتجارة السيارات ش.م.م

 RR220673148LB 310579 علمان امين الجردي (عقارات)

 RR220673046LB 636463 يسى خواجة لخدمة السياراتشركة ع

 RR220672567LB 699059 مروان الطويل وعصام الحمصي

 RR220670929LB 776341 ليبانكو سورس ش.م.م

 RR220672575LB 813595 فود كونكشن ش.م.م

 RR220671884LB 901769 رائد حسن المبروك

 RR220670036LB 932209 شركة ووتر كير انترناشيونال ش.م.م

 RR220671915LB 1018374 ناصر جناع عيد

SCANING COMPUTER SYSTEM/1072200 ناصر محمد فرج RR220671782LB 

 RR220670067LB 1221756 لبنان ش.م.ل -الشركة العربية للتنقيط 

GIESSE SCAMPOLI -1247567 نقوال جان باولو فرونزوني RR220672068LB 

 RR220672607LB 1249116 اديسيون اش دي ش.م.ل

 RR220672638LB 1282443 مروان عبود السرياني

 RR220666147LB 1346565 محمد احمد جفال

LA REVA TRADING CO S.A.R.L 1358904 RR220673562LB 

 RR220672142LB 1488863 مصانع معتوق ش.م.ل

 RR220670172LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR220672301LB 1623224 اعة والتجارة ش.م.مايلي الحويك للصن

 RR220670685LB 1644009 شركة ام ترايد ش.م.م

 RR220672258LB 1661882 شركة تابت اندكو ش.م.م

LAFABRIQUA S.A.R.L 1668242 RR220672261LB 

 RR220673491LB 1726556 شركة ميغا ميدا ش.م.ل

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR220671986LB 1791728 معمر عباس العبد علي

 RR220671972LB 1791892 ابراهيم الحسين الحمد

 RR220671969LB 1792038 عمر حاجم االسماعيل

 RR220671955LB 1792046 حسين العبد العمر

 RR220671941LB 1792068 علي حمود الحسن

 RR220671938LB 1792105 محمد نور ذياب الفياض

 RR220671924LB 1792112 اجني نصر صفير

 RR220671907LB 1792660 اص العليويمحمود خب

 RR220673545LB 1829531 شركة ا.س.بيلد ش.م.م

 RR220672709LB 1885799 اديب قيصر ابو حيدر

 RR220673559LB 1893757 اوبن دور ش.م.م.

 RR220672505LB 1942736 شركة اليف كريت ش م م

 RR220672465LB 2012447 سولوتكس ش.م.م

 RR220671345LB 2121793 حيدر التجارية

 RR220672187LB 2204528 مولتبالستيك ش.م.ل.

 RR220672346LB 2211103 توب كول (محمود كمال عياد)

 RR220672329LB 2250047 شركة ديجي برينت ش.م.ل.

D.SIGNS (روبير انطوان صليبي) 2261853 RR220672332LB 

 RR220672690LB 2291932 عماد عبد الرحمن الغوراني

 RR220673681LB 2427149 شركة غزاوي اخوان ش.م.م

 RR220665478LB 2475065 شركة لو دوس ش م م

 RR220673655LB 2546646 آيس ش.م.ل ٣٦٠

GEM CORPORATE S.A.R.L 2548108 RR220673647LB 

 RR220673908LB 2564857 حداد لأللومينيوم والخرضوات ش.م.م

 RR220673616LB 2596568 سكولينج ش.م.م

TURQUOISE(علي حرقوص حسين) 2761424 RR220673823LB 

 RR220673797LB 2793193 ايادي للصناعات ش.م.م

 RR220671442LB 2947550 مؤسسة عماد الدين التجارية

 RR220670243LB 3030252 فرانكوفولي ش م ل

 Kanzy S.A.L 3136543 RR220673355LBكنزي ش.م.ل. 

CHEK NET 3387263 RR220668655LB 

 RR220671270LB 3602730 شركة مجموعة كنوز الدولية ش.م.م.

 RR222229728LB 8998 شركة ناصر للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR220671283LB 106840 شركة بابا تيميو بولي اخوان

 RR220667235LB 144270 اسكندر فؤاد زيدان

 RR220672774LB 164824 شركة بترا اللبنانية للتجارة والتسويق

 RR220675170LB 181437 شركة االتحاد (كمال قيموز وشركاه )

 RR220673182LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 

 RR220672788LB 220529 صيدلية الحكيم

 RR220675118LB 221545 شركة علي اكبر زادة ش.م.م

 RR222230045LB 223140 نبيل محمد الخشن مخلص بضائع مرخص

 RR222230054LB 223198 ب رغروب هولدنغ ش.م.ل

 RR220675095LB 223267 مجموعة طه قليالت هولدنغ ش.م.ل

 C&C GROUP SARL 231716 RR222230085LBسي اند سي غروب ش.م.م 

 RR222229325LB 235225 زنتا للسياحة والسفر ش.م.ل

 RR222230394LB 259351 اديب جاد سويدان مخلص بضائع مرخص

 RR220672862LB 294064 داني أبي يونس

 RR222230377LB 555475 وليد محمد بوبو
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 RR220672845LB 587334 شركة بيطار اخوان

 RR220675311LB 678312 الفجر لالستثمار ش.م.م

 RR222230350LB 698724 احمد مرعي الجاسم

 RR222230346LB 895852 ارا اويديك مكرديجيان

 RR222229878LB 901734 طيةعلي متوفي احمد الع

 RR222230332LB 901734 علي متوفي احمد العطية

 RR222229855LB 903006 علي حسن الحسن

 RR222229820LB 970841 عماد الدين عادل ارناؤط

 RR222229609LB 1034266 محمد حسن العبد هللا

 RR222230329LB 1034266 محمد حسن العبد هللا

 RR222229612LB 1034296 مفلح احمد العلي

 RR222230315LB 1034296 مفلح احمد العلي

 RR222229626LB 1035688 حسن علي المحمد

 RR222230301LB 1035688 حسن علي المحمد

 RR222230292LB 1064862 جابرحسن الجابر

 international wearco- vally 1072267 RR222230289LBمحمد حسن الجابر 

 RR222229949LB 1087943 حمادة للتجارة العامهمؤسسة جمال سعيد 

 RR222229935LB 1092829 مصطفى سعيد ابو غزالة-رنيم للسيارات 

 RR222229921LB 1100926 احمد هويان المحمود

 RR222229918LB 1100934 رفعت احمد كلماني

Laluna Toys 1116146 محمد عبو العيسى RR220675245LB 

Hometek open zone-1116732 مد محمد القديراح RR222229688LB 

Saratex Middle East-1117016 حسين احمد الرمضان RR222229674LB 

Saratex Middle East-1117016 حسين احمد الرمضان RR222230275LB 

EXPO PRO-BUSINES -1117083 احمد عبو العيسى RR222229665LB 

Roxana Trading Import Export -1117503 ن ربيع الخلفعالء الدي RR222229657LB 

Roxana Trading Import Export -1117503 عالء الدين ربيع الخلف RR222230261LB 

 RR222229630LB 1122379 علي ابراهيم حمود

 RR222229396LB 1133257 احمد عدنان المحمود

SUPER Baby Toys -1149725 عبد خضر المستت RR222229379LB 

SWEET HOME FURNITURE - 1150078 حمد رمتان الجليل RR222229365LB 

Emperors General Trading -1150084 مصلح تبان الحديد RR222229351LB 

Emperors General Trading -1150084 مصلح تبان الحديد RR222230258LB 

SCORPICA BAGS-1150912 سعود رمتان الجليل RR222229348LB 

BRIGHT STAR- 1150958 شار تبان الحديدب RR222229334LB 

BRIGHT STAR- 1150958 بشار تبان الحديد RR222230244LB 

Global Business -1151724 صالح علي الشوكان RR222229881LB 

Global Business -1151724 صالح علي الشوكان RR222230235LB 

 RR222229895LB 1162945 محل علي زينو للتجارة العامة

 RR222229572LB 1204256 شركة كول ميد ش.م.ل

 RR220673505LB 1738801 ايزوبات غروب ش.م.م

YACOUB MEDITERRANEAN FOOD 2060002 RR222230584LB 

 RR220670892LB 2102781 جليل حبيب سعد -جليل للتجارة 

 RR222230607LB 2102931 شركة فورمز استشاريين ش م م

 RR220674982LB 2200163 اد للتجارة العامة )محمود عباس كعكوش ( ج

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR220672292LB 

 RR220674951LB 2341137 سبستنس اند ستري ش م ل

 RR222230814LB 2397603 شركة كالودز ش م م
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 RR220673885LB 2580899 ناجي ميشال الغريشي

 RR222230536LB 2750097 اوليف تري هولدنغ ش.م.ل

 RR222230553LB 2780653 حسن علي سعد

Laqlouk 21st Century sal 3023536 RR220674850LB 

KASSAB LE DEPANEUR 3048435 RR220674435LB 

 RR220674497LB 3080392 كلوب مانجمنت ش م م

S CONSTRUCTION SAL 3186586 RR222230006LB 

FIBERTECH 3284571 RR220674700LB 

 RR222232510LB 2058 شارترنغ اند توريست كومباني ش.م.م غلوب شبنغ

 RR220674293LB 4828 الشركة العامة للشرق االوسط / كوجيمور ش.م.م

 RR222233625LB 5265 الشركة الجديدة للمستوردات الصيدالنية والتوزيع ش.م.م

 RR222232545LB 14178 عصام محمد كمال يقطين

 RR222232934LB 38298 ثروت يوسف حديب

 RR222232523LB 41208 مادونا فكتور لب

 RR220675285LB 46397 شركة معلوف التجارية

 RR220674072LB 75175 شركة وليد وجهاد هالل / هيلكو

 RR222229317LB 85835 مستشفى سامي بيضون

 RR222233784LB 104064 نيلسون توماس خوري

 RR222230947LB 161245 مؤسسة اليسر

 RR222232421LB 176262 )١ة محمد حسين حسين (فمؤسس

 RR222232470LB 185358 شركة اي بيل وسون ش.م (فرع اجنبي )

 RR222230417LB 241692 ابراهيم حسن الرفاعي

 RR222229475LB 241909 احمد خالد شهوان

 RR222231046LB 244758 سمير عبد هللا حليحل

 RR220672099LB 244860 عالء محمود قرقناوي

 RR222231077LB 245992 مؤسسة الصفاء لصاحبها عبد هللا حمية

 RR222231094LB 246155 عبد هللا محمد رؤوف الجزار

 RR222231103LB 247150 محمد حسين فواز

 RR222231205LB 258694 مؤسسة رياض البساط للتجارة (رياض عبد الرؤوف البساط)

 RR222229983LB 263867 امبكس -مؤسسة شاتو 

A - M Express (محمود ماجد علي) 294630 RR222232449LB 

Sea Gull Shipping Co 319641 ش.م.م RR222231338LB 

 RR222231871LB 406117 خليل يوسف نجم

 RR222232228LB 470016 زكور موسى الموسى

 RR222233603LB 536276 حسان حمزة مراد

 RR222231341LB 561014 شركة بيطار ستيل

 RR222231899LB 563459 عون لاللمنيوم

 RR222231355LB 580614 نبيل حسن حبلي

 E-V-E-N-T-S SARL 643317 RR222231409LBايفنتس ش.م.م 

PRO S PLAYGROUND (محمد مصطفى اليمني) 760622 RR222231925LB 

 RR222232744LB 898495 بروكس ش.م.م

 RR222229864LB 899035 محمد مالك محمد العلي

 RR222229847LB 901769 رائد حسن المبروك

 RR220675339LB 906014 جورج يوسف تامر

 RR222229833LB 924739 عماد جاك البرجي

 RR222229586LB 1018374 ناصر جناع عيد

 RR220675342LB 1040583 محمد علي رزاق وشركاه  ASCاغري ست 

 RR222229643LB 1120054 سعيد عبد القادر اخضر
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Mad Bag Trading -1149686 حسين الثاني محمد RR222229382LB 

 RR222232214LB 1174967 سمير عصام الزين-تكنولوجي اوارد دوت كوم 

 RR222232205LB 1188610 سيزنس ش.م.م

Comfort Home -1190376 جاعد العلي ناصر RR222233210LB 

 RR222233458LB 1196589 محي الدين محمد خالد-  Techno Breadتكنو بريد 

 RR220667638LB 1235783 مؤسسة فؤاد طوق للتعهدات العامة والخاصة

 RR222231987LB 1266939 شركة بي دبليو سي ليبانون ش.م.ل هولدنغ

 RR222231995LB 1267128 لبنان ش.م.ل هولدنغ-شركة بي دبليو سي للتجارة والمقاوالت 

 RR222233444LB 1283390 محمود محمد سالم

 RR222232395LB 1494236 ماديفا ش.م.م

 RR222232276LB 1499981 شركة ابناء سمير مبارك التجارية ش.م.م.

 RR222232007LB 1500831 شركة جونيبر ش.م.م

 RR222232262LB 1632886 شركة ج.ج.س.ايليت موتورز ش.م.م.

 RR222231488LB 1637303 نبيل محمد العثمان

 RR222231505LB 1649162 جوان داود عثمان

 RR222233373LB 1683558 العهد ش.م.م

 RR222232466LB 1740611 علي محمد جابر

 RR222233753LB 1833852 ياسر وهبة وشريكه -برفكت اوتو موتورز 

 RR220673219LB 1836338 عمرو عمر هرموش

 RR222230862LB 1875299 شركة سايبرتيك ش.م.ل.

 RR220672496LB 1933574 صيريم محمد عدنان الحم

 RR220672482LB 1978006 شركة وهبة تكنولوجيس ش م م

 RR222231528LB 2011245 شركة االعلمي للمطبوعات حسين االعلمي وشركاه (توصية بسيطة)

LEVANT -H-R SARL 2047461 RR220672451LB 

 RR222230598LB 2067377 محمود محمد الخباز

 RR222231559LB 2391451 ة ( صالح محمد جميل الموسوي )المالك للتجارة العام

 RR222231576LB 2441357 محمد ابو قاسم

 RR222232585LB 2469970 سعاده والطبيعة ش.م.ل.

 RR222231580LB 2488886 كلير فيجين ش.م.م.

 RR222232599LB 2522861 الفراس للتعهدات والتجارة(علي حسين السيد)

 RR222231593LB 2607609 رياض فكتور االسطا

ESCALES S.A.RL 2656149 RR222231602LB 

 RR222229793LB 2757723 أبو علوان للتجارة العامة والمقاوالت ( استيراد وتصدير )

 RR222231633LB 2796977 شركة انترمار توصية بسيطة

 RR222232735LB 2944490 ليز انتريور آجور ش.م.م.

upright sarl 3014687 RR220674381LB 

Societe Best Construction Materials Technologies sarl 3048573 RR222233285LB 

 RR220674449LB 3056155 ميدل ايست اند نورث افريكا ش.م.م.- او ام اس مينا اون الين ميديا سيرفيسز

 RR222230730LB 3057682 نقل ش م ل

 RR222232850LB 3067922 ميلينيا وود ش.م.م

CONNECT PEOPLE S.A.R.L 3078639 RR220674483LB 

 RR222231721LB 3092322 آمنة داود قزعون

TIP TOP SARL 3110767 RR222234263LB 

 RR222234232LB 3113081 سيكرتس لبنان ش م ل

 RR222232846LB 3113360 امنه محمد ممدوح الحموي

 RR220674639LB 3159952 قسيس كاتيرينغ أند كوميرس ش.م.م.

 RR220674656LB 3181322 النوسترا ستوريا ش م ل

 RR222233957LB 3181472 ترينيتي ميديكال ش م م
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 RR220674660LB 3199459 شركة س.ن.د ش.م.م.

TEQUENOS SARL 3209719 RR222231749LB 

 RR220674761LB 3332830 روحانا غروب لالستثمار والتجارة ش م م

 RR222233081LB 3369176 وتوموتيف ش.م.مشركة تايرز بالس ا

 RR222233461LB 3587326 ايلي جوزف السكاف

 RR220672757LB 3762361 طارق مصطفى زياد كرامي

  


