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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

 RR198392519LB 6494 شركة ايبسو ش.م.م

 RR215865410LB 8240 شركة دي سي الكترونيكس ش.م.م

 RR215870264LB 11003 شركة استروس للسياحة والسفر ش.م.م

 RR198393253LB 87530 لورق والقرطاسية والكرتونشركة الجنوب ل

 RR215865321LB 179118 تجارة عقارات -كمال حسين سموري 

 RR215863475LB 191389  الشركة العالمية للتجارة العامة

 RR215861497LB 232616 زياد العكاوي

 RR215863484LB 256235 شركة كريستالينا ش.م.م

 RR215863833LB 780481 ورج جان مزرعاني)دستربيوشن اوف تكنولوجي (ج

 RR212786704LB 840026 يونيفرسال افاري ش.م.م 

 RR198392567LB 1147707 جنرال ايزي باور (يوسف مرتضى بريطع)

 RR198393810LB 1209058 رفيق ميشال حداد

 RR198392947LB 1263770 وليد جواد طيون

 RR215861585LB 1282130 نوبراند ش.م.م

 RR165270923LB 1383902 الخالد التجارية

BATAL MOTORS 1558232 (لصاحبها وسام سامي البطل RR198393267LB 

 RR212788461LB 1604531 فرانس كونتاكت بيروت ش.م.م

 RR212788719LB 1693394 داود لتوزيع الكومبيوتر

 RR165268394LB 1747462 الياس دانيال رزق

 RR215867778LB 1785141 ديكو ديا

 RR215865247LB 1792924 او بي وان ك ش.م.م.

MOSTAFA TRADING 1823380 RR212788965LB 

 RR215862965LB 1862419 محالت زكريا للتجارة العامة

 RR212790054LB 1996663 هولدنغ) -مجموعة عوكر ش م ل (قابضة 

 RR212790160LB 2036187 الحاج للخدمات العامة والقوميسيون

 RR212790227LB 2047946 سامر الياس صفير

 RR212790275LB 2067321 سيلتكست

 RR212790315LB 2095228 شركة روماريسا ش.م.م.

 RR198391297LB 2181704 شركة كونسوليد هوريكا هولدنغ ش م ل

 Qualified Industries SAL 2225929 RR198392482LBكواليفايد اندستريز ش.م.ل. 

 RR198391561LB 2251610 حمد دويدريمحمد غازي ا

 RR198391575LB 2252222 شركة أ ف ب غروب ش.م.م.

 RR198391694LB 2275289 غسان مارون ناصيف

 RR215860854LB 2368260 محمود سعيد  برغل

 BARSHA SARL 2394824 RR215863541LBبرشا ش.م.م. 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR198392479LB 2402318 الشركة اللبنانية المتحدة للتعهدات ش.م.م.

 RR212790669LB 2445168 شركة ادارة وخدمات الضيافه ش م م

 RR212790726LB 2462682 بابيون بالن ش م م

 RR212790788LB 2495265 اساما احمد سيف

 RR212790831LB 2503940 الفا انجينيرنغ

 RR212790862LB 2525743 شركة بيفيريدج فودز اند كوموديتيز. ش م ل (بيفكو)

 RR212790981LB 2578259 انطوان عمانوئيل

Comtech s.a.r.l 2637525 RR215868739LB 

Comtech s.a.r.l 2637525 RR215870349LB 

 RR198393911LB 2812778 زياد يوسف النجار

 RR215862943LB 2833676 عماد العمار

 RR198391884LB 2853027 أم جي آي ش.م.م

ONKEL GROUP S.A.R.L 2983172 RR215867968LB 

 Silver Meteor-Lebanon S.A.R.L 3019444 RR215864860LB 

 RR215861815LB 3027310 االدريسي ش.م.م.

 La Pizzaria Domicile sal 3077999 RR215861302LBال بيتزاريا دوميتشيلي ش.م.ل. 

 RR215863612LB 3098646 بترا

 MRAD ELECTRIC S.A.L 3176112 RR215868773LBمراد الكتريك ش.م.ل. 

 RR215863657LB 3356810 مجد بتروليوم ش.م.م

 RR198392195LB 3387081 شركة هايدروبونيكا ش.م.م

 RR215865366LB 3496210 اطلس غروب ش.م.م

I - YUNO LEBANON 3510123 ش م ل RR215867296LB 

 RR215868929LB 3570044 أوريجين ش.م.م

 RR215865264LB 7794 سيمكس غرافيك ش.م.م

 RR215868800LB 50684 ايوب انتريور ديكوريشن ا.ا.د

 RR215868380LB 75615 شركة محمود يونس وشركاه

 RR215873084LB 80210 شركة رويال غورميه ش.م.ل

 RR198395135LB 154299 شركة زباتو اكي ش.م.م

 RR215870794LB 176918 لصاحبها رامي حسين قطيش Rosexpressروز اكسبرس 

 RR215868795LB 188330 مؤسسة الموسوي للتجارة العامة (عباس احمد الموسوي)

 RR215871534LB 190004 المشرق هولدنغ

 RR215866137LB 241036 محمد الحاج ابراهيم

 RR215870825LB 563316 علي محمد حدرج

 RR215870321LB 870413 االشرفية ش.م.ل ١٥٩٩

 RR215871993LB 984737 سارة خضر عالمة

 RR215872631LB 1058267 انتغريتد بروجكت سرفيسز ش.م.م

 RR215868209LB 1090470 شركة الهناء ش.م.م

 RR212787231LB 1218718 طوني جورج يعقوب

 RR215871208LB 1240298 ميديا اليبل ش.م.ل

 RR215870848LB 1278685 طريف غياث ابو طوق الرفاعي-الرفاعي للتجارة 

 RR215871239LB 1326463 كونستركت كومباني ش.م.ل

F&B s.a.r.l  - 1369626 اف اند بي ش.م.م RR212787642LB 

MILITARY TECH SARL 1372956 RR215869102LB 

 RR198395183LB 1470072 ناياز ش.م.م.

 RR212788532LB 1663166 بيبلوس ميتال أندوستري

 J. B( 1802598 RR198395245LBشركة كرنبي للتنظيفات (

 RR215871415LB 1874120 شركة ميزانين انتيريور كونتراكتينغ ش م ل

 RR215871429LB 1876904 فورتيك ش م م
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 RR215860823LB 1906278 مؤسسة ابراهيم ابراهيم

 RR215861639LB 1906278 مؤسسة ابراهيم ابراهيم

 RR215871865LB 1956290 شركة امبريل اوتو سنتر لالستيراد التصدير ش.م.م

 RR215868708LB 1978049 الشركة العربية لاللومنيوم ش م م (الومينال)

 RR215871914LB 1978049 الشركة العربية لاللومنيوم ش م م (الومينال)

 RR215872296LB 1991142 هايتك كوربوريشن ش.م.م.

 RR215864330LB 2111390 محسن حسين ماما

 RR215868098LB 2165834 البناءمؤسسة التعمير لمواد 

 Global Trade sarl 2214231 RR198391371LBشركة غلوبال ترايد ش م م 

 Blend pro sarl 2234897 RR198391473LB - شركة بلند برو ش م م 

 RR215872353LB 2263734 زوفينار بروداكشن(باميال طانيوس صابر)

 RR215872375LB 2386800 معلوماتية غروب ش م م

 RR215872384LB 2390051 شركة اكومار لبنان ش م ل

 RR215872398LB 2391369 شركة سوفت ليجر ش م م

 RR215868115LB 2432050 غرين فيو ش.م.م.

 RR215872415LB 2437109 شركة كيدز ش م ل

 RR215872424LB 2443261 برووال ليبانون ش.م.م.

 RR215864811LB 2546646 آيس ش.م.ل ٣٦٠

 RR212790933LB 2556829 تر كونتراكتينغ ش.م.مبا

 RR215870967LB 2557499 هاوس اوف بايكرز ش.م.م

Marlegno  Factory ( وسام محمد خالدون خالد ) 2620887 RR215867804LB 

 RR212791151LB 2652012 الغيث للتجارة والنقل ش.م.م

 RR215867818LB 2667696 ع.م الدولية لالستثمار ش.م.م

M.C.C  2739197 ش م م RR215868141LB 

M.C.C  2739197 ش م م RR215868742LB 

 RR215865030LB 2771869 النشرة كوم ش.م.م

 RR198391748LB 2788692 مولى مودرن هوم ش.م.م

IPS Distribution s.a.l 2854369 RR198391898LB 

 RR215867821LB 2856584 ميشال قزحيا سلوم

 RR198393854LB 2944402 ش.م.م. ام.ان مناجمنت

 RR215867512LB 2944402 ام.ان مناجمنت ش.م.م.

 RR198395651LB 3048325 عدنان حسين الشبيب

 S.A.R.L 3093985 RR198393868LBيوجد للتجارة العامة 

 RR215864357LB 3320168 حسام احمد البعريني

 RR198395634LB 3598958 عماد درويش مصطقى طاهر

 RR215861378LB 11003 كة استروس للسياحة والسفر ش.م.مشر

 RR215865349LB 35933 المؤسسة الوطنية عبر المتوسط للتجارة والصناعة العامة

 RR215872035LB 99305 احمد عبد هللا عبد علي

 RR215871980LB 191389 الشركة العالمية للتجارة العامة

 RR198394846LB 216516 مجموعة العلم للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR215865202LB 217731 مفروشات فرج للمستقبل -ثري اف 

 RR215867234LB 228594 متكون يونايتد ش.م.م

 RR215870471LB 251082 مؤسسة جمال الغوش للمقاوالت والتعهدات

 RR215867954LB 258844 شركة الزعترية ش م ل

 RR215873098LB 260783 علي بركات وشركاه

 RR215870176LB 343657 شادي محمد ديب

 RR215862475LB 554646 شركة دكروب اللبنانية النتاج الباطون الجاهز ش.م.م.

 RR215871891LB 584404 تاندر رانت ايه كار ش.م.م
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 RR215867747LB 875724 موسى ليشع فضول وشركاؤه -شركة القناعة 

 RR215870511LB 1017905 شركة ميد ياتس ش.م.م

 RR165270089LB 1166796 محمد محمود عمار

 RR215862869LB 1256536 عفيف نعيم الشامي

 RR165270415LB 1404730 فارس عبد الكريم شحرور

 RR215868892LB 1534180 مصطفى خالد حمود

 RR215866525LB 1752308 زوي لتاجير السيارات ش.م.م.

 RR215868685LB 1752308 زوي لتاجير السيارات ش.م.م.

 RR215868915LB 1752308 زوي لتاجير السيارات ش.م.م.

 RR215870278LB 1752308 زوي لتاجير السيارات ش.م.م.

 RR215868243LB 1957868 ناصر احمد ارناؤوط

 A S s.a.l 2020409 RR215871874LBأ س ش.م.ل 

 RR212790213LB 2047934 شركة ميمي لتأجير السيارات ش.م.م.

 RR212790394LB 2122955 تك للتكنولوجيا ش.ش.وبراغما

 RR198392377LB 2140161 شركة ال رين ش.م.م

 RR198391249LB 2170019 لكجري ديزاين (ش.م.م)

 RR198392505LB 2179099 شركة سفن برودكتس ش م م

 RR198391354LB 2210972 -تجارة سيارات  -عباس خضر حيدر أحمد 

 RR198391411LB 2218048 غ ش.م.مشركة اون تايم بابليشين

 RR198391456LB 2227613 ايهاب احمد عباس

 RR198391527LB 2237503 مؤسسة فؤاد ابراهيم الحجار

 RR198391535LB 2237511 -تجارة األلبسة  - مؤسسة تيا عبدو عواد 

 RR198391592LB 2254053 لفل غروب ش م م

 RR212790448LB 2357889 سامر محمد علي مرعش

 RR212790482LB 2379764 شو ش.م.ل.

 RR212790540LB 2398737 ستورم ادفرتيسنغ اند ماركيتنغ ش م م

 RR212790615LB 2428139 كريمسون ش.م.م

 RR212790805LB 2499955 شركة جي اند جي رستورنتز ش م م

 RR212790964LB 2568345 كربز ش.م.م

 RR212791029LB 2594517 شركة ماما برستيج ش.م.م

G & S GROUP SARL 2596576 RR212791046LB 

M.G GROUP S.A.R.L 2698068 RR212791267LB 

 RR165268403LB 2747309 البيرقدار للتجارة والتوزيع ش.م.م

 RR215867910LB 2767273 محمد عبدالحي صايغ

 RR215861355LB 2815751 شركة هاي برينينغ ش.م.م.

Tow brothers ( و الخوريبطرس عبد ) 2916049 RR198391955LB 

 RR215868036LB 3080348 عساكر للهندسة والتعهدات ش م م

AL KASSIM RENT A CAR SARL 3221177 RR198395055LB 

 RR198394885LB 3258295 صيدلية المرج

 RR198391969LB 3343622 حبيب اخوان-زين وخضر حبيب 

 RR198394903LB 3387081 شركة هايدروبونيكا ش.م.م

 RR198393298LB 3469839 ذو كازنس ش م م

 RR215867336LB 3512458 جوزف فارس حويك

  


