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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 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

 RR198384296LB 2863 شركة بامبو ش.م.م

 RR198380997LB 46521 شركة لطيف للتجارة العامة جان لطيف وشركاه

 RR198381051LB 57488 مركز الفني العربي للمصنوعات الشرقية

 RR198384512LB 73302 مؤسسة صالح نصر التجارية

 RR198380317LB 110808 جورج انطوان الغريب

 RR198370297LB 123825 ا.س.ع سرفيس ماريتيم ش.م.م

 RR198380507LB 145552 سبعلي اخوان اوتوماشن باور اند كونترول(اي بي سي)ش.م.م

 RR198380042LB 164670 مؤسسة فادي عطوي للموبيليا والديكور

 RR198383830LB 170442 شركة سويدان لالستشارات والدراسات الهندسية

 RR198379614LB 189356 شركة كاديتك ش.م.م

 RR198380952LB 201226 تكنيكو لالنشاءات المعدنية (لصاحبتها ليلى محمود البوبو )

 RR198379945LB 202389 دار الفنون ش.م.ل

 RR198379557LB 260383 شركة اناتا ش.ت.ب

 RR198379340LB 307912 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع/محمد خالد احمد اكرم الطباع

 RR198374135LB 448275 ترايد غروب بالس ( دجو نشأت اندراوس )

GEM STATIONARY  ( الجميل جوزف روكز ) 472948 RR198384530LB 

 RR198381989LB 574463 ) سليم نقوال صدقة (محطة صدقة للمحروقات

 RR198380396LB 939996 ثري هندرد سكستي ديفريز ش.م.م

 RR198385671LB 1265858 وورلد ديراكت ش.م.ل.

IMPACT VISION S.A.R.L 1275833 RR198383300LB 

BEYAZ CO 1292795 محمد وعصام صبيدين وشركاهما RR198385708LB 

 RR198381697LB 1473897 ساوا غروب ش.م.م.

 RR198386575LB 1508892 شركة ج . د . ي . ش.م.م. الكشف والتصوير الجيولوجي

 RR198381856LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR198381873LB 1577391 نبيل فايز الشوملي داري

SOFT PLUS SYSTEMS 1586224 نادين عاصي وشركائها RR198367806LB 

 RR198382030LB 1617503 بيم بوس ش.م.م.

 RR198382057LB 1624156 جورج جوزيف داغر

 RR198382074LB 1628335 االعمال التجارية(محمد عبدهللا حمود)

 RR198382128LB 1644009 شركة ام ترايد ش.م.م

LAFABRIQUA S.A.R.L 1668242 RR198382159LB 

 RR198381533LB 1703025 شركة يونايتد جنرال كونتراكتينغ ش.م.م.

 RR198382233LB 1716397 ش تي للتجارة العامة والمعادناي ات

 RR198382247LB 1726687 غلوبس ترايدنغ ش.م.م

NARCHA (وسام موسى نرشه) 1732152 RR198383517LB 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة



2 

 RR198381799LB 1750405 شركة ملك الياباني سائر قدوح وشركاه

 RR198383653LB 1765266 كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

C.W.C. SAL 1769743 RR198383675LB 

 RR198383715LB 1789479 روليكو ش.م.م.

 RR198383724LB 1792357 شركة كزا فكرا ش م ل

 RR198383313LB 1799343 عبد هللا محمد ديب الرفاعي

 RR198383888LB 1832054 شركة براند سل ش.م.ل

 RR198383931LB 1855099 ش م م QUALIMEDشركة 

 RR198384027LB 1899700 ييوند ش م لايرث اند ب

 RR198384035LB 1900029 شركة بروفيسيونال برينتينج سرفيس ش.م.م

 RR198384089LB 1927306 شركة كادو راما ش م م

 RR198386685LB 1931257 جوزيف ميشال كفوري

 RR198384132LB 1933574 ريم محمد عدنان الحمصي

 RR198384146LB 1934472 شركة حسن مكتبي ش .م .ل

 RR198384177LB 1939941 أن.أر.جي ش م م

 RR198384185LB 1941253 شركة بريفيالج شزم.م.

 RR198384248LB 1967352 شركة سيركل الين ش م م

 RR198384353LB 1979523 لينك ش.م.م. -شركة انفيرو 

 RR198384367LB 1991142 هايتك كوربوريشن ش.م.م.

 RR198382560LB 2013728 عالء نايف صالح

 RR198382613LB 2025171 اتش غروب اركيتكتس ش م م

 RR198382278LB 2040280 ديب جرجي الخوري

 RR198382281LB 2044942 شركة اوفست ش م ل

CAZA - ORO 2046839 RR198382295LB 

 RR198382304LB 2047575 شركة ار اف ساوند ش.م.ل.

 RR198384897LB 2058347 بسام حسين بلوط

 RR198384923LB 2067321 سيلتكست

 RR198384937LB 2067339 بالتينيوم اليكتريك

 RR198384945LB 2067421 شركة جي بي (ش.م.م)

 RR198382729LB 2080373 اورينت بابليشينغ ش.م.م -شركة اورو

 RR198385005LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR198385036LB 2108154 ش م مسوليد غروب للهندسة والتعهدات 

 RR198385075LB 2110008 فادي جرجي لطوف

 RR198382746LB 2110561 شركة لطيف للتجارة والصناعة

 RR198385084LB 2110561 شركة لطيف للتجارة والصناعة

 RR198382777LB 2118885 اكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

 RR198385115LB 2118885 اكستريم المنيوم ارشيتكت ش.م.م

 RR198385169LB 2127471 عاهد لتجارة الحديد والخرضوات والمعادن

 RR198382785LB 2132589 ليال محفوظ بصبوص

 RR198378826LB 2134043 انرجي كونتراكتنغ اند تريدينغ ش م م ( ا ي كات )

FIVE STARS CARS 2141364 امال عجاج وشركاؤها RR198378830LB 

 RR198385230LB 2142235 د كومبني ش.م.مشركة كوتري

 RR198385265LB 2156222 مؤسسة حالل للدهانات والخرضوات (محمد حسن حالل)

 RR198385328LB 2166403 كارينا فود ش.م.م

 RR198385359LB 2168654 حمزي  فرحات

 RR198385393LB 2168929 عباس شرف الدين

 RR198385447LB 2175562 حسن مزهر فاطمة - BEST HOME BRANDبست هوم براد 

 RR198385521LB 2179997 كوول اكسبرتس ش.م.م
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 RR198385552LB 2181142 باور اند ترانسفر سولوشنز بي.تي.اس.ش.م.ل

 RR198385566LB 2181907 فود باالس ش.م.ل

 RR198385597LB 2190007 شركة سويتش غروب ش م م

R.S انيللتجارة العامة(رفعت شكيب الريش ) 2193639 RR198385787LB 

GERMANIA (بسام محمود نحله) 2195573 RR198385795LB 

 RR198385800LB 2196171 سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.

 RR198382879LB 2220050 شادي طارق العاصي

 RR198382919LB 2226638 محمد سليم زيباره

 RR198386221LB 2228950 بالل ونضال الجردي

ALYAS - حمد عبد الغني حمودم  2237633 RR198386297LB 

 RR198386371LB 2249154 شركة مام & شيفز ش م ل

 RR198386399LB 2250426 بروديوس ش.م.م .

ZAKI TRADING CO S.A.R.L 2258671 RR198386425LB 

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR198383070LB 

CHHOURY COMPANY SARL 2263688 RR198386703LB 

 RR198383110LB 2267861 عواد كوم تريدينغ

 RR198383168LB 2300933 آرت ميتال ش.م.ل.

 RR198384693LB 2300933 آرت ميتال ش.م.ل.

 RR198384755LB 2340125 محمود عمر العمر

 RR198384764LB 2340177 شركة جي.اي.اي ش.م.م

 RR198384818LB 2358015 نصار بوك شوب

 RR198384821LB 2360674 سيارات ش.م.مشركة السيد لل

 RR198383477LB 2368423 بيروتي كونتركتور ش.م.م.

 RR198384835LB 2368515 شركة فدك انترناشيونال تريدينغ كومباني ش م م

 RR198386796LB 2381175 زاهر بغدادي

 RR198384340LB 2385607 شركة ميديتكس لوجستكس ش. م. ل.

 RR198384645LB 2452883 صيدلية وايت

 RR198385977LB 2494711 توصية بسيطة -رمزي احمد طه الجندي و شركاه ( شركة رمزي الجندي ) 

 RR198378021LB 2509129 شركة نيو تك كونستراكشن اند انجينيرينغ ش.م.م

 RR198377180LB 2568077 ديب مصباح عالوي

 RR198381927LB 2573600 جويا للتجارة العامة

 RR198378401LB 2581089 الرضا محمد طويلعبد 

 RR198385932LB 2717077 شركة سهيل فخران فودز ش.م.ل

 RR198380966LB 3029547 شركة تكنيكل بلدرز سوليوشن ش.م.م

 RR198380793LB 3071063 ترايد كونسالت ش.م.ل

 RR198380714LB 3091909 طبرية غروب ش.م.م.

 RR198380731LB 3101674 ش.م.م Universal Tilesشركة 

S & H for general trading 3218230 RR198379469LB 

Names  Matter sarl 3256004 RR198378993LB 

SHINTO 2 SAL 3286245 RR198378945LB 

 RR198375201LB 3318551 اجيك فورد ش.م.م

K6 - TECH 3329533 RR198378959LB 

 RR198386561LB 3359253 شركة ذو الند غروب ش.م.م
  


