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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 ءخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل يمة المضافة, الق

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

    
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR218373745LB 88373 (نبيه اسعد حيدر) C.E.Cشويفات الكتروسنتر 

 RR218373754LB 88895 سوبر بالست

 RR218374573LB 98336 نادر سهيل غصاس

 RR218373771LB 106840 بولي اخوان شركة بابا تيميو

 RR218373785LB 113878 ووتر كير التجارية ش.م.م

 RR218374661LB 115294 شركة الكومبيوتر وقطعه ش.م.م

 RR218374675LB 121426 مصطفى هاشم احمد ديري

 RR218374454LB 193877 عبد الرزاق احمد المنير-هوم الند

 RR218374508LB 203811 ش.م.م.شركة النسبي للصناعة والتجارة 

 RR218374511LB 205821 بشير محمد يونس الفاكهاني

 RR218374729LB 213290 اكستريم سيانس

 RR218369383LB 237341 الشركة اللبنانية العربية االوروبية ش.م.م

 RR218374825LB 242328 شركة اورينت ماركت للتجارة العامة

 RR218374834LB 243227 م.م.شركة الريف لمواد البناء ش.

 RR197811214LB 261940 شركة راك ماين باور ش.م.ل.

 RR197811333LB 291780 محي الدين قصابيه وشركاه-شركة يونايتد براذرز 

 RR197811347LB 292971 ضرير لصاحبها مصطفى ابراهيم ضرير

 RR197811381LB 303339 يوسف احمد حفار

 RR197811418LB 354295 شركة زيدكو ش.م.م

Supplies Only -1050069 غالب عيسى جلول RR218375110LB 

 RR218375208LB 1165586 او. ار. جي كومباني (اسامه سامي جراب وشركاه)

 RR218375327LB 1281738 شركة اوريجينال اوردر ش.م.م

 RR218375358LB 1291939 شركة سوكازا ش.م.م.

 RR218375361LB 1298243 ام. اتش ام ميتال ش.م.م

 RR218375375LB 1315772 ليفت هاند ش.م.م

 RR218375389LB 1320202 شركة سيليرو ش.م.م

 RR218375432LB 1444516 ليبانو ترايدرز

 RR197810633LB 1715018 الفقيه لتجارة األلومينيوم (يوسف محمد فقيه)

 RR218375494LB 1725073 شركة دائرة االستهالك توصية بسيطة

 RR218375503LB 1729953 اسماعيل سمير نعمه

 RR197810721LB 1802384 كارز اينك ش.م.م

 RR197810797LB 1877851 الشركة العامة للنقليات والتعهدات ش.م.م.

  
  مهورية اللبنانيةالج

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة



٢ 

 RR218375667LB 1925071 وان او وان ش م  م

 RR197811510LB 1977635 ميلودي ارتيست مانجمنت ش م م

 RR197810939LB 1989920 ش.م.لأ.ك.جنرال ترايدينغ 

 RR197808285LB 2079042 ستوب شوب

SITCO 2000 2096341 RR197811568LB 

 RR197811571LB 2106026 شركة برفكت الكتريك ش م م

 RR197811599LB 2140734 شركة ثري آي شينينغ ش.م.م

 RR218374318LB 2148453 شركة دكاش فوود الين ش م م

 Service Master 2201434 RR218374352LBم  سرفيس ماستر ش م 

 RR197811695LB 2210467 رامي محي

 RR218373105LB 2217426 شركة قبالن غروب ش.م.م.

 RR218375707LB 2376829 سي سي دي ش.م.ل

 RR218375715LB 2381175 زاهر بغدادي

 RR218375724LB 2381190 اليتس ش م م

 RR218375741LB 2411502 رياض شيخ موس خليل

 RR218375755LB 2411506 احمد فرج عبد القادر

 RR197812373LB 2470169 شركة ضاهر للتجارة العامة والمقاوالت واالستثمار ش.م.م.

 RR197812387LB 2470539 شركة اس اويل ش م م

 RR197812400LB 2478191 شركة قدموس غروب ش.م.م

 RR197812461LB 2512066 شركة استيراد ش م م

 RR197812489LB 2522807 شركة الوالي للتجارة العامة ش.م.م

 RR197806934LB 2528864 شركة سبيد ترايد ش م م

 RR215881236LB 2586282 فور سيفتي أند سيكيوريتي ش م م ٩١١

 RR198397184LB 2595669 احمد محي

 RR198397198LB 2633025 ساس  للصناعات الكهربائية لبنان ش.م.م

 RR197812594LB 2774370 لوبل اس ش.م.مغ

 RR218373516LB 2794459 حسن محمد صفوان

 RR218373533LB 1822 شركة انترند ش.م.م الشركة الدولية للتجارة والصناعة

 RR218373555LB 2624 شركة بمكو للمقاوالت ش.م.ل

 RR197810046LB 6825 شركة كويك سرفيس للزراعة والتجارة والصناعة

 RR197810103LB 7139 ركة الوطنية للحديد ش.م.م سونافيرالش

 RR197810222LB 84297 فهد عبد القادر قرقناوي

 RR197810390LB 90239 ريتي

 RR197810465LB 95778 نبيل رافت قدورة للتجارة

 RR197810488LB 95962 شركة مازوت ليبان ش.م.م

 RR197809649LB 136980 مصطفى محمد فاروق فخر الدين

 RR218367820LB 154299 شركة زباتو اكي ش.م.م

 RR197809428LB 213299 فانليان اليتينغ ش.م.م.

 RR218368564LB 217670 موبيل افيش لبنان ش.م.ل.

 RR197804332LB 243767 حسام عارف سري الدين

 RR197811191LB 303683 مؤسسة القاروط التجارية ( محمد محمود القاروط )

 L SAL 392877 RR197811815LBش.م.ل  شركة أل

 RR197809710LB 618791 سمير ابراهيم علي الشتوي

 RR197809207LB 622000 محمد علي محمد

M. R 986286 التجارية ش.م.م RR218426491LB 

Lebanon Online SARL 1178036 RR197809723LB 

 RR197809989LB 1229777 وقف الطائفة االسالمية الشيعية في بنت جبيل

 RR197807807LB 1342357 سامر حكمت عبداللة
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 RR197809374LB 1378520 رعد انطون رعد

 RR197807869LB 1441861 خوري وشركاه ش.م.م.

 RR197810094LB 1495320 مؤسسة المريم(طارق عادل فرج)

 RR197810125LB 1498927 ميدل ايست هوم ش.م.ل

 RR197810151LB 1499003 تاك ماكس ش.م.م

 RR197808011LB 1524373 محالت جانم للتجارة العامة ( انطوان اميل معوض )

 RR197810179LB 1525514 كايوتي اغلي نايت كلوب م ش.م.ل

 RR197810616LB 1616490 شركة نبع مية ش.م.م

 RR197808100LB 1669789 شركة باستيس ش.م.م

 RR197809414LB 1735625 آية للتجارة والشحن ش.م.م.

 RR197810735LB 1804313 شركة فالنسيا ش.م.م

 RR218369091LB 1850695 محل عجمي التجاري لصاحبها حسين خليل عجمي

 RR197809025LB 1912050 منير عدنان فتوح

 RR197807501LB 1936537 الفا سيراميكا (حسين حسن زعيتر)

 RR197807515LB 1942980 المتحدة للسيارات (محمود عباس كعكوش)

 RR197808192LB 2010958 معرض علي احمد للسيارات  ( محمد عدنان علي احمد )

 RR197811041LB 2119734 نيازي جوهر وشريكته توصية بسيطة - شركة راني للتجارة العامة والمقاوالت 

 RR197808348LB 2140161 شركة ال رين ش.م.م

 RR197808351LB 2140165 شركة تاتي ش.م.م.

 RR197808419LB 2173429 نوفسمر ح

 RR197808453LB 2202294 شركة ليب إيفنت ش.م.ل

 RR197808507LB 2209597 طوني جان كسرواني ( تري ك موتورز)

 RR218373096LB 2213016 ديكو بالن غروب ش م م

ABTEC (غريس جورج يحشوشي) 2391994 RR197809842LB 

 RR197806917LB 2523934 فخرية مصطفى ضناوي

 RR197806965LB 2529137 محمد صالح للتجارة والصناعة(محمد صالح)

 RR197808674LB 2541413 شركة شهيل للتجارة العامة ش م م

 RR197807020LB 2569436 آ تروا ش.م.ل

AMARESSENCE PARIS S.A.R.L 2618205 RR218373309LB 

 RR197809992LB 2661088 عباس قبيسي للتجارة

H . N. R 2832184 RR218373520LB 

 RR198397887LB 2858263 سمارت بزنس سولوشنز ش.م.م

 RR197807325LB 2859085 شركة عبدالكريم و محمد صالح الدين

 RR218429714LB 3005428 بالل جوني للتجارة

 RR197802291LB 3016197 أي تي أس ش.م.ل.

 RR197811951LB 3258295 صيدلية المرج

 RR197809198LB 3380086 ن خشفة و شركاهشركة محمد شيبا

 RR197809811LB 3403616 حاتم ذياب الهيبي(شراكة فعلية)

ASTRO PHARMACY NEW 3544822 RR197809405LB 

 RR218373737LB 86816 الشركة اللبنانية للورق والبالستيك

 RR197810412LB 90283 مؤسسة الوليد للتجارة

 RR218374595LB 101042 بركهشركة ابناء الحاج محمد حسن 

 RR218428546LB 185975 محطة انطلياس للمحروقات

 RR218374539LB 206157 شركة أم.أم.اي التجارية ش.م.م

 RR218369281LB 221204 عماد سليم نصر

 AIM CO 228126 RR218374777LBشركة الهدف ش.م.م 

 RR215881973LB 255318 ( اكوب اسحق نورمانيان ) SERNARسيرنار 

 RR218425757LB 255318 ( اكوب اسحق نورمانيان ) SERNARسيرنار 
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 RR197811109LB 265374 جاللكو للهندسة والمقاوالت

 RR197811130LB 277989 شركة طوس اوفرسيز برستيج ش. م. م.

 RR215873861LB 312791 سامي ملكي مراد

 RR218425955LB 315414 مؤسسة غابة الخشب ( كميل سليمان بطحيش )

 RR197812912LB 598135 (حليم سمير خيرهللا) AVANTIافانتي 

 RR218374922LB 675220 معين حسين بحمد

 RR197812325LB 889554 (بي.ام.سي) ش.م.م B.M.Cشركة 

 RR218375049LB 900420 شركة القحطاني للتجارة العامة والمقاوالت ش.ذ.م.م فرع لبنان

 RR197812339LB 911839 باني ش.م.مفيليب نجم ماربل كوم

 RR197812342LB 928199 مود فور فود ش.م.م

 RR218374057LB 1043020 ش.م.م SMATصايغ للصناعة والتجارة 

 RR218374074LB 1126645 شركة مر ومجذوب المتحدة ش.م.م

 RR218375211LB 1173189 مصطفى محمد شومان

 RR218375295LB 1269248 الخضري محمد محي الدين- مركز الخضري التجاري 

 RR218375313LB 1279429 جورج سركيس مزهر

 RR218374264LB 1394281 شركة توصية بسيطة -شركة األمين لجميع انواع المعادن

 RR197809365LB 1444815 ادوار غطاس السمور

 RR197806815LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR197810576LB 1585069 مجموعة نت للصناعات ش.م.م

 RR197810602LB 1612816 توكلين ش.م.م

 RR218375463LB 1663462 شركة ايست اندرز ش.م.م

 RR218375477LB 1700004 م ج وشاربن لبنان ش.م.م ٣

 RR197810647LB 1733362 هاي كريت ش.م.م

 RR218375534LB 1735422 شركة فرست لينك ش.م.م

 RR197810664LB 1750441 مؤسسة مانغو

 RR197810806LB 1882506 بترو كاميكلز اند فلويدز مانجمنت كومباني ش م م

 RR197810823LB 1905702 شركة حلوم بتروليوم (توصية بسيطة)

 RR197810845LB 1917437 شركة جادكو للتجارة العامة ش.م.م.

 RR197810868LB 1936552 السناء لاللبسة واالحذية والبياضات( سناء الحاج حسين)

 RR198396630LB 1999059 شركة مطبعة غريب اخوان

MSN Co. SARL 2018463 RR218427497LB 

CAZA - ORO 2046839 RR197809326LB 

 RR215884475LB 2051145 شركة سباركو الحديثة للصناعة ش م م

 RR218374295LB 2067339 بالتينيوم اليكتريك

 RR218374304LB 2069228 شارل نقوال صوان

 RR197811024LB 2093781 شركة نويز ش م م

 RR218427293LB 2204528 مولتبالستيك ش.م.ل.

 RR218374406LB 2216453 وسيم علي الجيم

 RR218373136LB 2263357 اسامة معروف فاضل

 RR218373175LB 2383942 شركة ليكويد فيوجن ش.م.م

S.D.P. LIPEX INTERNATIONAL SARL 2459535 RR218373224LB 

 Enginering Contracting Company (E.C.C.) s.a.r.l 2475106 RR198397269LBالشركة الهندسية للتعهدات ش.م.م 

 RR218427421LB 2508944 شركة الحجر الذهبي ش م م

 RR218374012LB 2511656 كاس كونتراكتينغ ش.م.م.

 RR197806996LB 2559052 فواصل ش.م.م

 RR218373272LB 2567938 تضامن-ت شركة بست مارك

 RR197812532LB 2612207 حسين علي عالم وشركاه (توصية بسيطة)

 RR198397207LB 2654512 كرنبري ش.م.ل
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 RR197812585LB 2774064 شوت برودكشن ش.م.ل

GREEN EXPRESS 2803667 RR218373935LB 

 RR218373462LB 2885067 انطوان يوسف شاهين الفغالي.

 RR198397255LB 2912199 ايا ميديا برو انترناشيونال ش.م.مزو

 RR218375786LB 2920068 شركة أ.م.أ ش م م

 RR197812872LB 3009816 اي.ام.بي ش.م.م.

 RR218368119LB 3245426 الين كوميرشل سرفيسيز ش.م.م.

 RR197812002LB 3730949 االمير خالد دندن

  


