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  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

 RR198391972LB 76427 لتأجير السيارات السياحية SARAمؤسسة ساره 

 RR165270101LB 155745 حسن علي صادق

 RR215863665LB 169929 شارل منصور يمين

 RR198392876LB 231530 يكارقبالن ضومط /بيع س

 RR215861545LB 319802 ( اماني عبد الهادي شمس الدين )  MODI TRAYDINGمودي تريدنغ 

 RR215899974LB 1217732 ستايل اكسبرس ش.م.م

I.N.M. ( هناء محمود طرابلسي ) 1267507 RR165270662LB 

 RR212788016LB 1477790 الشحرور باكيري -غاوي ترايدينغ ش.م.م. 

 RR198393372LB 1526978 الشركة الحديثة للطرق و البناء و التجارة ش.م.م

 RR198392575LB 1557288 بيلد ش.م.ل ٤

 RR212788682LB 1711723 عوض للدهانات(محمد علي عوض)

 RR212788634LB 1724543 ميشال جرجي زيتون

 RR198392394LB 1783212 غروميه ماركتينغ (قبرص) ليمتد (فرع لبنان)

 RR212789201LB 1903528 حرب للتجارة العامة

 RR212790068LB 1998877 عباس علي حرب

 RR212790108LB 2017251 تي ش.م.م. -ام

 RR212790156LB 2035677 مجوهرات  الدورادو

 RR212790332LB 2102781 جليل حبيب سعد - جليل للتجارة 

 RR198391218LB 2167940 المتحدة للحديد ش م م

 RR198392638LB 2228235 الحاج

 RR215862841LB 2235970 شركة مايس ش.م.م.

 RR215861965LB 2487483 منتهى خلف كنيهر

 RR215864808LB 2508944 شركة الحجر الذهبي ش م م

RAS 2534250 للمحروقات والتجارة العامة RR215861695LB 

 RR215861713LB 2610618 شركة مارون الياس مشعالني وشركاه

 RR212791179LB 2658252 ر ي ك ش.م.ل

 RR212791315LB 2746037 شركة اميا ش م ل

 RR165268575LB 2747134 شركة جعفر انترناشيونال ش.م.م

TURQUOISE(علي حرقوص حسين) 2761424 RR215864887LB 

 RR212791341LB 2765161 ك.ن.ف ش.م.م

 RR198391725LB 2776993 مصطفى زكريا كنعان

 RR198392788LB 2777054 خيرات وادينا ش م م

 RR198392641LB 2777720 شركة الشرق للكهرباء واالنارة توصية بسيطة

 RR215869646LB 2813837 شركة زريقة للتجارة العامة

Electrix 2861455 .ش.م.م RR215861347LB 

  
  لبنانيةالجمهورية ال

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة



٢ 

PERMA FOAM 2887597 RR215864992LB 

 LIBAN FOAM 3036453 RR165270490LBليبان فوم 

 RR215864198LB 3043934 رالف فرنسيس ذكرى

R.J 3304445 RR198393219LB 

 RR215862988LB 3319568 سالي نجيب انطون

 RR165268981LB 3367334 ابو علي ناصر التجارية

Nazir prog SARL 3391047 RR215864900LB 

 RR215869677LB 3460319 ثائر محمد نعوس

 RR198392227LB 3589988 محمد وفيق النجار سوسن

 RR215870281LB 7418 تجارة واستثمار وتوظيف ش.م.ل

 RR215866579LB 219410 مؤسسة ايفاسول (كاره كين اكوب بيجامه يان)

 RR198394758LB 252914 خالد محمد المهتدي

 KADCO SARL 292988 RR165270733LBشركة 

 RR215866211LB 555911 زياد احمد زكا

 RR215868420LB 580614 نبيل حسن حبلي

 RR215863515LB 1189349 ميالد اسكندر كفوري

 RR198392187LB 1198854 لينكود ترايدينغ اند كونتراكتينغ (بطرس فؤاد شباط)

 RR198395197LB 1475428 شبكة االرز للتجارة ش.م.م.

sourire s.a.l 1500821 سورير ش.م.ل RR198391986LB 

sourire s.a.l 1500821 سورير ش.م.ل RR212788152LB 

 RR198395237LB 1784542 اي اون انترتاينمينت ش م م

 RR198395268LB 1805149 سكوب ارت اوف كومينيكيشن ش م م

 RR198394744LB 1890914 دار االلوان لصاحبه شفيق محمد الحريري

 RR198391164LB 2151325 كاؤهاعبد الهادي اخوان سحر المجذوب عبد الهادي وشر

 RR212790686LB 2456078 شركة وايت شوغار ش م م

gedeon for trading(نعيم جدعون) 2553081 RR212790920LB 

 RR215864462LB 2819078 شركة فود نايشن ش.م.م

 RR198393837LB 2826502 صيدلية جوانا (جوانا رتيب عيد)

 RR215870437LB 2839523 زاره كامل ارمن خضر الريان

 RR198396935LB 2848568 ساوند اند اليت -كوكز 

 RR198391941LB 2915406 نيرا غروب ش.م.م.

 RR198391990LB 2922756 ابراهيم عبد الكريم ابراهيم

 RR215868169LB 2941027 شركة راوندد كورنرز ش م م

 Silver Meteor-Lebanon S.A.R.L 3019444 RR215867509LB 

 RR215868022LB 3074324 جهاد محمد ناصر

 Retailing Solution S.A.R.L 3096666 RR215871485LBريتيلينغ سولوشين ش.م.م. 

 RR215867089LB 3281464 شركة محمد و رشيد ملص و شركاهم

 RR198393531LB 15079 مؤسسة بهيج سقالوي (محطة االمانة)

 RR198393783LB 36124 جرجس الكركي

 RR215871070LB 57985 بريمييرمود 

 RR215871097LB 95825 حسين محمود طهماز

 RR215871106LB 101403 قيوتشر تلكوم ش.م.م

 RR215871809LB 117237 كهرباء يتيم

 RR198395081LB 164337 مؤسسة مصطفى صالح الدين عضاضه

 RR215864309LB 183602 كوبيكو ش.م.م

 RR215872804LB 189727 شركة بلو وايف ش.م.م

 RR215867945LB 197492 ثريات بداح

 RR198395285LB 235647 بيال فارما ش.م.م
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 RR215865370LB 237046 كالم بير بروداكشن

 RR215872866LB 237046 كالم بير بروداكشن

 RR215865026LB 242647 فارم فود ليمتد ش.م.م

 RR215872870LB 243950 لو كاراج ش.م.م

 RR215863714LB 260026 عيل للتجارة ( مصطفى اسماعيل اسماعيل )مؤسسة اسما

 CONTRACTORS-LEBANON S.A.L 315516 RR215871830LB- لبنان ش.م.ل - مقاولون 

 RR215872557LB 349547 دلتا سبور (حيدر عزات حيدر)

 RR198395152LB 1216262 باتينورم / مدكونسول / االوكسجين واالستيلين في لبنان / محاصة

 RR212787174LB 1233489 شركة سمارتك

 RR215871857LB 1282130 نوبراند ش.م.م

 RR215871211LB 1289337 شركة الياسمين الصحابها غسان ملحم الحشيمي وشركاه

 RR165270398LB 1318128 فير تمبورغ اويل ترايدنغ ش.م.م.

 RR215866551LB 1348182 احمد علي عزالدين

 RR215871137LB 1463319 ديجافو ش.م.ل

 RR215871300LB 1486775 شركة غريسكو للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 RR212788271LB 1567411 شهد كومباني ليمتد ش م م

 RR212788254LB 1589086 شركة ترانس ورلد ليبانون ش.م.م.

global auto cheheil (ابراهيم محمد شهيل) 1593475 RR212788245LB 

global auto cheheil (ابراهيم محمد شهيل) 1593475 RR215871962LB 

 RR215871327LB 1598554 شركة كاريزما ش.م.م.

 RR215871168LB 1641748 مهى مصطفى نجم

 RR215871171LB 1649205 ابراهيم محمد درويش

 RR215871185LB 1649210 علي الرضا محمد درويش

 RR165269077LB 1765677 شركة كيموبالست ش.م.م

 GALAXY AUTO 1783944 RR215869439LBغاالكسي أوتو 

 RR212789008LB 1814375 ايما ترايدينغ ش.م.م.

 RR212789294LB 1891655 بروموبرنت

 RR215872282LB 1928459 سيتي باك ش م م

 RR215868699LB 1969341 شركة عز الدين اخوان للتجارة

 RR215870423LB 2002813 انصاف جميل صليبا

 RR212790142LB 2034369 اليكو ش م ل -شركة اليافاوي انترناشيونال 

 RR215867588LB 2201476 اماكس سنتر لإللكترونيات ش.م.م.

 RR215861660LB 2231756 تضامن -سكاف للطباعة والتجارة العامة 

 RR198391500LB 2237424 مؤسسة سعيد لبيب مسرة

 RR212790425LB 2326669 كارني روزي ش.م.م.

 RR212790496LB 2380227 يوسف عبدهللا غصوب

 RR212790519LB 2386916 جورج ميشال بهنام

 RR198393749LB 2430850 بيزنيس كوبيور ش.م.م

 RR215863436LB 2446453 رازيد ش.م.ل.

 Magic Glass Form 2476594 RR215872441LB(محمد عبدهللا رعد) 

 RR215867795LB 2526862 شركة سورسينغ برو ش م م

 RR198392845LB 2653912 هاغ بالس ش.م.م.

 RR215870383LB 2806558 شركة سكاف اخوان للتجارة والصناعة ش.م.م.

J.A.TRADERS 2807607 RR215867530LB 

 RR198396997LB 2843770 بالل اديب العبيد الخلف

 RR215873380LB 2844690 شركة فاميلي صن شاين ش م م

 RR198391867LB 2846051 ف.ايم.كيو ديجيتال ش.م.م.اي

INSIDE DESIGN 2850945 RR215863586LB 



٤ 

ADAM TRADING 2958166 RR215868186LB 

 RR215867971LB 2988729 باسمة علي مزهر

 RR198395047LB 3015648 اددريفن ش.م.م.

 Comtech S.A.L 3027062 RR215868760LBكمتك ش.م.ل. 

 Comtech S.A.L 3027062 RR215870397LB. كمتك ش.م.ل

 RR215868019LB 3065160 شركة البرج للمقاوالت ش.م.م

 RR215868040LB 3083806 معرض درويش للسيارات

 RR215867866LB 3236361 شركة مطر و شركاه ش.م.م

Jaber Reen life 3333275 RR215872530LB 
  


