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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 القيمة في  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
  نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  علماً أنه سيتم ,أعاله

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR210513022LB 7418 تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

PARFUMERIE CONSTANTION 29514 RR210513169LB 

 RR210513172LB 29792 مؤسسة فارس الخازن للهندسة الزراعية والتجارية

 RR210512225LB 78255 مؤسسة جاد لالستثمار والمقاوالت

 RR210513328LB 93481 يوسف جويس المندلق

 RR210515195LB 110363 شركة بني بيتش ش.م.م

 RR210514093LB 197428 ميشال جوزف توما

 RR210509650LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 

FOODS INDUSTRIAL CORPORATION 218521 ش م م RR210509677LB 

 RR210509703LB 236958 شركة الغرا فيكا كومباني ش.م.م

 RR210511225LB 259058 سيكيوريتي اند سرفيسز س.ا.س

 RR210514204LB 315021 يوسف حنا عيسى

 RR210515261LB 320734 بوغوص كيفورك بوغوصيان

 RR210512384LB 385317 قطوف تلكوم ( محمد احمد قطوف )

 RR210511361LB 469309 شركة حواصلي اخوان

 RR210506548LB 668553 شركة المنال للتجارة العامة ش.م.م

 RR210511432LB 997630 جان ميشال الحداد

 RR210514283LB 1104390 شركة داما ش.م.م

 RR210514306LB 1127311 كارما اند كو ش.م.م

 RR210514500LB 1590629 شركة ام ال كونتراكتينغ ش.م.م

 RR210514513LB 1596408 ج.ب.كالرك ش.م.ل.

 RR210511551LB 1653890 أنطوان ايلي كاتبه

LAFABRIQUA S.A.R.L 1668242 RR210515726LB 

 RR210515765LB 1805189 شركة غولدن الين لاللمنيوم ش م م

 RR210515805LB 1829531 شركة ا.س.بيلد ش.م.م

 RR210515814LB 1841843  ش م م ميتالو يوسف سمعان

 A J R S A R L 1872339 RR210513518LBا ج ر ش م م  

 RR210514632LB 1878183 شركة سوالرتك ش.م.م 

 RR210515876LB 1978006 شركة وهبة تكنولوجيس ش م م

 RR210514703LB 2092555 شركة اف .اس.ام. ش.م.م.

 RR210514725LB 2167455 ادفنسد اوفيس سباليس ش.م.م

 RR210515916LB 2192363 ش.م.ل ١سام سوب 

 RR210515955LB 2230466 شركة ف كيروز ش م م

 RR210514796LB 2254408 أ.س ش.م.م.

D.SIGNS (روبير انطوان صليبي) 2261853 RR210515981LB 

 RR210515995LB 2261977 هاوس اوف اوليفز ش م م

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR210512971LB 2300933 آرت ميتال ش.م.ل.

 RR210511772LB 2391874 شركة جورج صايغ الكتريك جي.اس.اي. ش.م.م.

 RR210514924LB 2437695 شايب ترايدنغ ش م م

 RR210513787LB 2473618 لبنان ش.م.م. -التوازن لخدمات شبكات اإلتصاالت 

 RR210514969LB 2509129 شركة نيو تك كونستراكشن اند انجينيرينغ ش.م.م

 RR210514990LB 2521317 ش.م.م دي تو دي

SAFE WAY W.M SARL 2574738 RR210513858LB 

 RR210511931LB 2601635 شركة عبدهللا للتجارة واالعمال ش م م

 RR210511962LB 2645401 سانيسلز ش.م. ل

I.T.C.S information technologie and communication services 2647211 RR210515108LB 

 RR210515669LB 2674722 سانتركو

 RR210512044LB 2729856 كيمبو ش.م.م.

 RR210515139LB 2747025 حبيب مسعود رحمه

 RR210513889LB 2752544 ايمان فرنسيس الكالسي

 RR210515142LB 2757933 جورج انطوان مسيحي

 RR210512061LB 2774549 فريد محمد خير البريدي

LEBANON PARKING SERVICES S.A.L 2784437 RR210515156LB 

 RR210515160LB 2787814 شركة ترمينوس اندستريز ش.م.م

 RR210513915LB 2797170 بيانجو للخدمات االعمارية ش م م

 RR210515187LB 2798542 نيترو ش م م

Rifai  Automobile 2818072 RR210516372LB 

 RR210510012LB 2840948 موبايلز تك ش م م

 RR210513985LB 3465316 أم. إيستكونستك 

 RR211635084LB 75615 شركة محمود يونس وشركاه

 RR211635124LB 77284 مؤسسة لوكا

 RR211635345LB 106739 الجديدة -شركة الحاج اخوان 

 RR211635359LB 107856 سبور ايفازيون ش.م.م

 RR211635464LB 121105 مؤسسة صليبا للموبيليا والديكور /محمد صقر

 RR211635521LB 141147 يوسف موريس دروبي

 RR211635645LB 173773 كامل موسى شاهين

 RR211635685LB 188194 مؤسسة الشمعة للتجارة والمقاوالت

 RR211636875LB 228766 يوسف سلوم ( تعهدات تغذية للسجناء )

 RR211637045LB 248243 مدالين للتجارة العامة واالستثمار

 RR211640668LB 249921 الم عبد المنعم شعيبعبد الس

 RR211641045LB 274123 ميدل سايد سيرفيسز_شليطا وشركاه سياحة وسفر

 RR211637195LB 311553 دلتا ميك ش.م.م

 RR210515315LB 547160 باسل محمد بن درويش دبوس

 RR211637828LB 920061 علي محمد حمادي

 KAMA S.A.R.L 1129309 RR211637916LBشركة كاما ش.م.م 

 RR210512472LB 1333220 شركة ريشا ش.م.م

 RR210516783LB 1359565 شركة الشعار للتجارة

 RR211637995LB 1371114 مؤسسة هبه لالدوات الكهربائية والمنزلية

Eye-Luffa (ايلي جبرايل الخوري) 1386029 RR210517506LB 

Beauty  House textile 1484832 RR211634415LB 

 RR211641014LB 1564368 سارل ش.م.ل

 RR210515575LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR211636408LB 1649205 ابراهيم محمد درويش

 RR211636411LB 1649210 علي الرضا محمد درويش



٣ 

 THE STRANGER'S AUCTION 1661912 RR210516307LBساميا النجار وشركاؤها 

 RR211638029LB 1871011 شركة ر مع حبي ش.م.م.

 RR211638085LB 1910333 غرين دوت

 RR211638117LB 1931257 جوزيف ميشال كفوري

 RR211638134LB 1934733 هشام صالح الدين مسالخي

 CHIRIN RENT CAR 1964013 RR211638165LBشيرين لتأجير السيارات 

 RR211638179LB 1965532 ايت وال ش.م.م

 RR211641116LB 1976809 شركة سدرازور ش م ل

 RR211638240LB 1983823 فانتج لتأجير السيارات ش.م.م

 RR211638253LB 1986343 علي نعيم بزي

 RR211638995LB 2137204 شركة مجموعة الزين ش م م

 RR211639086LB 2160729 كليمز اكسبرس لبنان (سي.اي)ش.م.ل.

 United General Trading 2230561 RR210513739LBامة المتحدة للتجارة الع

 RR211639642LB 2381257 يورو بالست ش.م.م.

 RR211639850LB 2461873 شركة سكوار انفست ش.م.م.

 RR211639965LB 2485920 شركة الغول ش م ل

 RR211641646LB 2586991 سيرين ترايدنغ ش.م.م

 RR211641677LB 2590225 بارع غروب ش.م.م

 RR211641717LB 2607610 محمد علي زكريا دمج

 RR211638412LB 2632994 خالد حمزه حمزه

 RR211641938LB 2649188 جينا جميل الشماس

 RR211642010LB 2663488 شركة رخام الرياشي ش.م.م.

 RR211634490LB 2689334 حسن علي شحادي

 RR210516488LB 2717969 الجمال ترايدنغ غروب ش.م.م

 RR211642774LB 2753137 انطوان يوسف جرجس السويدي

 RR211643390LB 2800189 شركة فيكسيت(وليد عسيران وشريكته) ت.ب

 RR211638602LB 2989383 مقلد للتجارة العامة

 RR211641221LB 3023422 علي حسين بدير

 RR211641252LB 3050402 مادكو غروب

modern energy company sarl 3279342 RR210525065LB 

 RR211642235LB 3425703 شركة أي أند أتش للهندسة والمقاوالت

 RR210525082LB 3439410 شركة المدار التجارية ش م م

 RR211642258LB 3456396 ربيع الحجيري للتجارة العامة

 RR211642200LB 3511971 سيلك اند مور ش.م.م.

 RR210509354LB 10777 ري وشركاه ش.م.مصالح مج - او جي مجموعة تجهيز المكاتب 

 RR210509371LB 11559 الشركة اللبنانية النتاج غرف التبريد ش.م.م

 RR211634676LB 12001 شركة التجهيز الفني والصناعي والبناء "سيتك" ش.م.م

 RR211634923LB 46559 شركة عبد اللطيف الحشيمي واوالده

 RR211635067LB 71407 مؤسسة الكترو بروسس

 RR211635606LB 163700 مؤسسة الفقيه للتجارة والصناعة

 RR211635654LB 179118 تجارة عقارات - كمال حسين سموري 

 RR210514062LB 185512 نجوال

 RR211636694LB 204199 مؤسسة سناء ابراهيم مرهج

 RR210517832LB 249657 مؤسسة سعيد عفيف سويد التجارية

 RR211637173LB 307212 سينز غروب ش.م.م

 RR211637244LB 349547 دلتا سبور (حيدر عزات حيدر)

 RR210511344LB 361105 شركة ووركس ش.م.م

 RR211634509LB 450926 نجيب يوسف ياغي



٤ 

I.M.P.D  470299 ش.م.م RR211637363LB 

 meubledecor sarl 580602 RR211637434LBموبلديكور ش م م 

 RR210515329LB 610540 لتجارة والمقاوالتمؤسسة مصطفى خاتون ل

 RR210515350LB 699059 مروان الطويل وعصام الحمصي

 RR210517829LB 1130233 شركة بوز

TONY TRADING (طوني جان عماد) 1141957 RR210514337LB 

 STE TECHNO SYSTEMS S.A.R.L 1177188 RR210514345LBشركة تكنو سيستمز ش.م.م  

ICE 1191748 RR210516956LB 

 RR210516973LB 1193900 بلماكو (توصية بسيطة)

 RR210513645LB 1197605 شركة سوكومد ش.م.م

 RR210516253LB 1215699 ميالنيوم فاشون غروب ش.م.ل

 RR210517245LB 1262076 سترالكو ش.م.م

 RR210517259LB 1274095 فايف ستار توريزم ش.م.م

 RR210517262LB 1284016 ام اند اي ش.م.م

RAZZOUK STEEL 1295413 RR210517293LB 

 RR210517381LB 1342826 اطلس القارات للمقاوالت ش.م.م

 RR210515482LB 1352934 كاست ش.م.ل (قابضة)

 RR210517510LB 1394088 البيرال دي تيجوانا ش.م.م

 RR210512509LB 1398232 شركة المسار للتجارة العامة والمقاوالت

 RR210515505LB 1472056 ألوسيل ش.م.ل.

 RR210517055LB 1527220 شركة هوكا لونج ش.م.ل

 RR210515607LB 1637405 فاشن تيوسدي ش.م.م

 RR211636425LB 1641748 مهى مصطفى نجم

 RR210515624LB 1661882 شركة تابت اندكو ش.م.م

 RR210515638LB 1662675 شركة غولدن تاتش ش.م.م

 RR210517112LB 1666470 سعود نعمة هللافريد م

 RR211636028LB 1703025 شركة يونايتد جنرال كونتراكتينغ ش.م.م.

 RR210514589LB 1767461 لسليز فاشين ش.م.م.

 COVER PLUS SARL 1812063 RR210515788LBكوفر بالس ش.م.م 

 RR210515828LB 1877679 هيثم الحاوي و شركاه-شركة حاوي تكس

 RR211638664LB 2011729 ي نجيب اغناطيوسفاد

 RR210514717LB 2141258 مينيستري اوف فود ش.م.ل

 RR210513742LB 2241202 مكتبة زغبي (بشاره جوزف زغبي)

 RR210514941LB 2471526 ايديكو للهندسة الداخلية ش م م

APPLE NORTH DIRECTION (A.N.D) S.A.R.L 2534766 RR211640257LB 

 RR211635141LB 2539425 ميمولایر

 RR210511891LB 2553509 ج . إ . ض ش م م

 RR210512035LB 2725632 اركريا ستوديو بيروت ش.م.ل.

 RR211635186LB 2807650 ذي هير افينيو باي ستيف ش.م.م

 T.H.C PHARM 2824949 RR210516275LBشركة 

 RR210513929LB 2961937 شركة خليل سبار بارتس ش.م.م.

 RR211635155LB 3237122 البيان الدولية لالستيراد والتصدير ش.م.م.

 RR210513963LB 3393681 بتروليوم ش.م.ل - ت 

  


