
١ 

  
                

  

  
  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

 RR211611255LB 9732 شركة مارتن اندستريز

 RR211573190LB 31485 مؤسسة شربل صفير

 RR211611542LB 46150 انطوان مخايل غرة

 RR211597580LB 47869 الياس عامر الخوري

 RR211616496LB 49329 ايلي طانيوس الفغالي

 RR211595990LB 71407 مؤسسة الكترو بروسس

 RR211612287LB 77691 شركة يوسف فريحة واوالدة

 RR211612358LB 78371 مؤسسة فيليان للصناعة والتجارة

 RR211596125LB 104574 شركة االستشارات الجيوتقنية واالنشائية "ج.س.ث." ش.م.ل

 RR211614861LB 123728 الشرق االوسط ش.م.م -كة جي ار سي شر

 RR211599492LB 157171 سلمان وشركاه-شركة الخدمات للتنظيف السريع

 RR211596275LB 204199 مؤسسة سناء ابراهيم مرهج

 RR211614566LB 206350 اليرت فوود سرفيسز ش.م.م

 RR211597647LB 218433 الشركة التقنية الحديثة للتجهيزات

 RR211615059LB 242647 فارم فود ليمتد ش.م.م

 RR211614138LB 245408 شركة شاهين ش.م.ل

 RR211605958LB 255002 ترانسوورلد ستون ش.م.م

 BADIA TRADING COMPANY 258852 RR211616655LBشركة باديا التجارية 

 RR211596394LB 311781 ( ايلي جوزف طنوس ) SABCOسابكو 

 RR211615310LB 699059 ن الطويل وعصام الحمصيمروا

 RR211616672LB 748418 شركة فارس عبود وشركاه

LEBANESE MEGA SUPPLIES 835111 RR211615337LB 

 RR211615354LB 1204516 نوفا فارم

 T M N 1873329 RR211597854LBشركة تي ام ان 

 RR211572985LB 1978387 مار غروب ش.م.م.

 RR211597491LB 1989185 وتور ديفيجين ش.م.م.ر.ا.س. م

 RR211596978LB 2028607 ب اند سي ش.م.م.

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  لى القيمة المضافةمديرية الضريبة ع



٢ 

 RR211638871LB 2076564 سبعلي ماربل سابالي ش.م.م.

POWER SECURITY SAL 2086140 RR211611848LB 

 RR211618191LB 2100543 شركة نرجس للمفروشات والديكور ش م م

 RR211618205LB 2108150 باتريك جمال

NUTRIco FOODS S.A.R.L 2132367 RR211638973LB 

MD PARTNERS SARL 2168201 RR211617995LB 

MD PARTNERS SARL 2168201 RR211639126LB 

 RR211639687LB 2394406 نيد تو ترافيل ش م م

 RR211604762LB 2400059 الرميل ش م ل ٧٢٦شركة 

 RR211639925LB 2478788 جام كونسالت ش.م.ل

 RR211639903LB 2511700 شركة فرحات لمعدات المخابز ش م م

 RR211572693LB 2521126 الجواهر للتجارة العامة

 RR211641601LB 2568615 ان اوت فيزن ش.م.م

 RR211607242LB 2628330 شركة ريمون صعيبي وشركاه ش م م

KIM TRADING- 2659727 ناصر خليل عبدهللا RR211617505LB 

GM. Auto Expert 2832833 RR211597386LB 

 RR211617562LB 2878857 شركة احمد وليد شقص وشركاه

 RR211618228LB 2908343 بايك زون ش.م.م.

 RR211576956LB 2930487 شركة البطاطا السحرية التجارية ش.م.م.

 RR211615779LB 3038806 شركة اي & اي وود ورك ش.م.ل.

 RR211618829LB 3188216 اويل اوبراتيف سيستم تكنولوجيز اند انفايرومينتال ريكالميشن سيرفسيز بوسترز ش.م.ل.بالك

 RR211610842LB 3196025 أريزونا ش.م.ل.

 RR211616108LB 3234830 هوكا ش م م

CKNW 3345052 ش م ل RR211618758LB 

 RR211617593LB 3400965 شركة انتليجايل لبنان ش.م.م

 RR211617616LB 3511038 شحن ش.م.مسي تي ل لل

My Brand Aid S.A.R.L 3597293 RR211618554LB 

 RR211576338LB 4569 شركة اميركان كولد اندستري ش.م.م

 RR211576474LB 5923 شركة انتراكتيف ديفليوبرز ش.م.م

 RR211612123LB 26111 صيدلية المروج

 RR211616814LB 78799 حاطوم ترفل

 RR211616536LB 87663 الراعي واوالده شركة محمد

 RR211636495LB 88294 مؤسسة عدال للتريكو

 RR211597602LB 102354 نعمة اخوان جواد نعمة واخوانه

cedar hills 170601 ش.م.ل RR211616417LB 

 RR211614915LB 187687 رجا ابو زكي للتجارة والصناعة العامة

 RR211613971LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل - ثري اف 
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 RR211571684LB 224399 مؤسسة يوسف اندراوس التجارية

 RR211637085LB 250028 المؤسسة اللبنانية للصناعات البالستكية ( بسام حسين حناوي )

 RR211596377LB 279633 ستراتيجيك ادفانسد تكنولوجي ش.م.م.

 RR211606030LB 296830 شركة سحر الشرق للسياحة والتجارة والتعهدات ش.م.م.

 RR211598727LB 306236 شركة ستلكوم ش.م.ل

 RR211612551LB 314028 السعودية للتسويق المحدودة (مركز المزرعة للتسويق )

 RR211637329LB 425287 الرميل ش.م.ل ١١٥شركة 

 RR211637394LB 524618 سناء مصطفى حطيط

 RR211577259LB 1092717 شركة ايست اند ايست ش.م.م

 RR211640915LB 1876154 شركة القاسم للتجارة و الزراعة ش.م.م

 RR211638050LB 1894277 أو.أم.أس. للتجارة

 RR211609107LB 1934472 شركة حسن مكتبي ش .م .ل

 A S s.a.l 2020409 RR211618355LBأ س ش.م.ل 

 RR211638908LB 2104645 شركة عبد الرزاق سحار ومحمد الصيرفي

 RR211575195LB 2170698 جورج عصام شلهوب

 RR211617956LB 2181907 فود باالس ش.م.ل

 RR211639378LB 2181907 فود باالس ش.م.ل

 RR211574399LB 2213446 جوزيف عادل العجوري

 RR211574345LB 2455769 اول للتجارة العامة (علي خليل حمدان)-بونيتا 

 RR211640190LB 2508168 شركة ديز جبيل ش.م.ل.

 RR211641500LB 2542683 لينكس بروبرتيز ش.م.ل

 RR211637791LB 2646627 شركة سوليا ش.م.ل 

 TOP GEAR S.A.R.L 2685588 RR211597324LBشركة توب غير ش.م.م. 

B R INDUSTRIES S A L 2829754 RR211617117LB 

J Gate 2845141 شركة جابر للهندسة العالمية والتجارة ش.م.م RR211617196LB 

 RR211643580LB 2845252 سام موتورز

 RR211577109LB 2864660 ساندرا سايد فضل هللا

 RR211619815LB 2899716 سوبر يور بوكس أند كولينغ ش.م.م

 RR211616920LB 2959630 هوتسبوت ون ش م م

 RR211616726LB 2974926 شركة بايبالينز ادفانسد سيرفسيز اند سوليوشنز ش م ل (بي اي اس اس)

 RR211638580LB 2980690 سميرا خليل سغبيني

 RR211641204LB 3015740 فان كابيتال ش.م.ل

 RR211617015LB 3030733 شركة بروميير تاكسي

 Prime One S.A.R.L 3127683 RR211617355LBبريم وان ش.م.م. 

 Catervenues S.A.L 3129182 RR211611366LB 

S CONSTRUCTION SAL 3186586 RR211617151LB 

 Golden Pic S.A.R.L 3191974 RR211616173LBغولدن بيك ش.م.م. 
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 RR211615972LB 3315304 اتش زي سكوير ش.م.م.

J.G.S.A Ventures s.a.r.l 3317972 RR211618761LB 

 RR211615938LB 3336032 بيستروفيا ش م م

 RR211615703LB 3341663 كاي كو ش م ل

 RR211617134LB 3375324 الكتروميكانيكال سيستم

 RR211615589LB 3400764 رستو الب ش.م.ل

 RR211641408LB 3405044 فادي باسم وهبي

 RR211613526LB 3484214 رياشي ش.م.م

 RR211618568LB 3543309 عامر انيس الجردي

 RR211606383LB 10956 ناسكو ستيل شركة محدودة المسؤولية ش.م.م

 RR211597593LB 47879 مارون انطوان الخوري

 RR211613781LB 109264 شركة ميتكو للتجارة والخدمات ش.م.م

 RR211613945LB 220366 غازاريان اخوان

 RR211613910LB 226076 سارينو سنتيانو

 RR211574527LB 231072 شركة الخدمات الفنية هبر اندستري

 RR211640835LB 291631 النسر للتعهدات والنقل

 RR211617465LB 292206 ريتا البار عازار

 RR211637200LB 311781 ( ايلي جوزف طنوس ) SABCOسابكو 

 RR211574589LB 463307 جوزف وجميل نقوال مسلم

 RR211637417LB 545500 منير جورج عبدايم

 RR211618611LB 1365221 مؤسسة اليسا لصاحبها جوزاف ابو رجيلي

 RR211596726LB 1397442 & كو شركة سميت

 RR211611879LB 1694776 شركة دبليو ام بي ش م م

ACTIS 1730839 RR211608897LB 

 RR211636093LB 1772846 روبير سركيس الخوري

 RR211597837LB 1779361 (دياال النداف الفخري)MORADO CARS- مورادو كارز

 RR211573977LB 1967352 شركة سيركل الين ش م م

 RR211638633LB 2007144 ارفو ش.م.م. -شركة مار الياس للتجارة العامة 

 RR211618333LB 2018566 سايج اند سافي ش م م

 RR211618364LB 2025171 اتش غروب اركيتكتس ش م م

 RR211618188LB 2096048 اي اند سي غروب ش م ل

 RR211618231LB 2108154 سوليد غروب للهندسة والتعهدات ش م م

 RR211618165LB 2117387 شركة مؤسسة غ.حرفوش ش.م.ل

 RR211616828LB 2118973 عبد المجيد احمد شيخ حسن

 RR211618015LB 2167455 ادفنسد اوفيس سباليس ش.م.م

 RR211614756LB 2176240 صيدلية سان جوزف (منال يوسف عواد)

 RR211617908LB 2196171 سبرينغ كونستراكشن ش.م.م.
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 RR211611825LB 2204724 عون ودكاش لالساسات ش.م.مشم

 RR211617871LB 2206309 حسين سلمان شومان

 RR211604904LB 2478788 جام كونسالت ش.م.ل

 RR211604918LB 2479328 كروبس ش.م.ل

 RR211616876LB 2500914 شرق االوسط للتجارة والتوزيع ش م م

 RR211607185LB 2568615 ان اوت فيزن ش.م.م

 RR211607035LB 2704568 هانديكو ش م ل

BRAND - AID 2709053 RR210519612LB 

 RR211605079LB 2721721 الشركة االوروبية اللبنانية العالمية للتجارة ش.م.م

TONACO-CONTRACTING S.A.R.L 2779810 RR211619682LB 

 RR211619665LB 2780653 حسن علي سعد

 RR211618700LB 2856584 ميشال قزحيا سلوم

Electrix 2861455 .ش.م.م RR211610017LB 

 RR211610003LB 2876856 ذي بوكس برودكشن ش.م.ل

MON BEAU BAPTEME 2939248 RR211577280LB 

 RR211619603LB 2943818 حسين حديد ش.م.ل

 RR211619550LB 2967635 اس& تي غروب ش.م.ل

 RR211619546LB 2969765 سامر حسيب حليمة

 RR211619532LB 2982551 انترناشيونال كارغو سوليوشن ش م م

 RR211619515LB 2987956 بشير أميس لصناعة الحلويات ش.م.م

 RR211617681LB 2988729 باسمة علي مزهر

 RR211618639LB 3113360 امنه محمد ممدوح الحموي

 RR211618863LB 3114658 مو.دا للتجارة ش.م.ل.

 RR211610860LB 3189621 توسطية لإلتصاالت (سوميتيل) ش.م.م.الشركة الم

 RR211641323LB 3194765 توصية بسيطة -قبالن جبرايل وشركاه 

 RR211619285LB 3258402 زي ابر مانجمنت ش.م.ل.

 RR211618506LB 3267612 المدار للتجارة والتعهدات ش.م.م

 RR211618466LB 3327631 شركة يو تورن انترتاينمنت ش م م

TOP SECRET S.A.R.L 3375031 RR211618735LB 

 RR211617655LB 3421533 زياد جورج عيسى

 RR211609637LB 3425451 خليل صائغ

L F B SAL 3449121 RR211609597LB 
  


