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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

 RR215880553LB 12142 شركة اي.اس. تريدينغ ش.م.م

 RR197803884LB 13354 ليفيل ناين ش.م.م

 RR197810267LB 87611 شركة عزت مبسوط واوالدة لقطع الغيار

 RR197812651LB 88971 ة صنينمحمص

 RR215883325LB 95799 شركة نور ترادنغ هاوس لبنان ش.م.م

 RR218367864LB 158484 شركة خطار الكترونيكس ش.م.م

 ITECO BEIRUT SARL 208711 RR218428634LBايتيكو بيروت ش.م.م 

 RR215878166LB 243608 ستيفاني جان سلوم

 RR197812682LB 304109 تراكس روود (رياض علي رضا)

 RR198397122LB 326787 دي. ان.اي كونسبتس ش.م.م

 RR197811829LB 476122 بي.اف.سي. ماركت

 RR197811846LB 532333 شركة فياض ش.م.م

 RR197811877LB 587757 محطة التيرو للمحروقات (علي محمد جميل الموسوي)

 MENU 786513 RR197812285LBمينو ش.م.م 

 RR197812299LB 793997 ركت تايم ش.م.مشركة ما

LE LOUNGE PRESSURE - فؤاد سليم ديب-ادارة حرة   823245 RR197812311LB 

 RR198396175LB 916236 كمال الفرد محير

 RR215876001LB 999990 مؤسسة بدران التجارية (جوزاف فؤاد بدران)

 RR218374088LB 1152520 شركة سي.دي.جي ش.م.ل

 RR218375256LB 1235758 س فرشخ وشريكهشركة سركي

 RR218374162LB 1242969 شركة لوغريل ش.م.م

 RR218374193LB 1284010 الفورنو ش.م.ل

 RR218374220LB 1317649 الفوازييه ش.م.م

 RR218374247LB 1371088 شركة أكوا الونج ش.م.م

 RR218374255LB 1390121 شركة آر اند بي ش.م.ل

 RR218373811LB 1525844 لسياحية ش.م.لشركة سي كاي ا

 RR197810580LB 1594945 مكسيموم ش.م.م

OGIMET (اوهانس زوراب قربيتيان) 1614879 RR197804981LB 

 RR197810695LB 1768972 ميدل ايست بتروليوم

 RR197810752LB 1836179 البركات للتجارة والتسويق

 RR218375622LB 1871193 شركة سبين انترناشونال غروب ش م م

 IMPEX GROUP 1876063 RR218375636LB -امبكس غروب

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR218369145LB 1884283 حسين دبوس و اوالده للتجارة العامة لصاحبها حسين علي دبوس

 RR197810854LB 1936189 (نديم رياض بالمنى)Oppidumكاليري 

MZ ELECTRIC (حسين علي الحاج حسين) 1936495 RR197807475LB 

 RR218375698LB 1936614 زوايا ترايدينغ انترناشيونال ش م م

 RR197813056LB 1972722 نخلة ماركت ش.م.م.

 RR197810956LB 1991950 الشركة الوطنية للمشاريع السياحية ش م م

 RR197809330LB 2003110 هناء للتجارة العامة

 RR197810987LB 2035526 شركة دايموند سيراميك ش م م

 RR215879215LB 2043808 سكو ميديكال ش.م.ممي

 RR197808294LB 2090935 شركة اورينت للتجارة والنقل ش.م.م.

 RR197808317LB 2105305 شركة أس أتش للتجارة العامة ش.م.م

 RR215878458LB 2163531 بيبلوس لصيانة المباني وخدمات التنظيف ذ.م.م.(فرع لشركة أجنبية)

 RR197811673LB 2200137 م مشركة ترايدميكس ش 

 RR218374366LB 2201476 اماكس سنتر لإللكترونيات ش.م.م.

 RR197811700LB 2216531 جوزف شاهين

 RR198397290LB 2231756 تضامن -سكاف للطباعة والتجارة العامة 

 RR197809873LB 2419296 غرافيكس بالس ش.م.م.

 RR197808612LB 2430560 الفا الومينيوم (جان توفيق صليبا)

ROLY AND RASH SARL 2473451 RR218373989LB 

 RR215878594LB 2476407 توصية بسيطة -شركة جيلبار ماركت 

 RR218427395LB 2485920 شركة الغول ش م ل

 RR197812444LB 2505320 فرييمز ش م ل

 RR218429921LB 2535387 مؤسسة ساره للتجارة العامة(خطار علي زعيتر)

 RR197812515LB 2547844 ن.ستاندر ش.م.م

 RR197812529LB 2548091 االماني للمحروقات(خديجة محمد سعد)

SAVEWAY(سليم معنقي سامي) 2577339 RR197807033LB 

 RR197811903LB 2583624 سمارت اوتو سرفيسيز ش.م.م

 RR197812550LB 2667071 شركة اس اتش فود ونان فود ش.م.م.

 RR218373357LB 2681510 ت ليمتد ش.م.م.غرينز مارك

 RR212791307LB 2736871 غرين دايناميكس ش.م.م

 RR218368913LB 2749847 الينا

 RR218428081LB 2793193 ايادي للصناعات ش.م.م

 RR215865159LB 2795860 الحلول المتكاملة لصاحبها شادي شربل رزق

PURE VISION SARL 2833760 RR197808816LB 

 RR218426219LB 2900143 ماج هولدينغ ش.م.ل

PARTNERS SARL 2950793 RR215864873LB 

 RR218429144LB 3036833 شركة غالفاتيك ش.م.م

ARTORO 3050466 RR197804479LB 

 RR197813246LB 3141544 سي يو ترافل ش.م.م.

 BEE ON SET PRODUCTIONS S.A.R.L 3164401 RR218368927LBبي اون سيت برودكشنز ش.م.م. 

 RR197812753LB 3199714 السعد للتجارة العامة والخدمات

 RR218368048LB 3228219 دلتا العالمية

 Medical Solution &Services 3312959 RR198397520LBشركة نذير عبد الهادي وشركاه 

 RR218368272LB 3330632 امريكان فود تريدنغ كومباني ش.م.م

 RR197812055LB 3465118 توصية بسيطة)توينز بركات (

LAZE FOUNTAIN SARL 3480186 RR215862696LB 

 RR215865065LB 3542835 شركة اوبيا ش.م.ل

JOYA B . SARL 3595549 RR198397595LB 
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 RR197809269LB 3611715 يوسف هلث كير

Makki Tires 3669853 توصية بسيطة RR197809255LB 

اه ش.م.لميشال اندراوس وشرك  3995 RR218373595LB 

 RR197814272LB 6116 شركة امريليس ش.م.م

 RR197814476LB 29682 مؤسسة مارون ابو شاهين التجارية

 RR218423053LB 36845 محطة محروقات (عادل حسين زين الدين)

 RR197813952LB 80067 شركة علي العجوز وشركاه

 RR218428339LB 102940 شركة سامي وسمير مفطوم ش.م.م

 RR218373799LB 123791 شركة ليبانيز فيدنغ سيستم ش.م.ل

 RR197814140LB 158098 مؤسسة الوفاء التجارية ( حسن زيتون )

 RR197814808LB 201536 مؤسسة االحمد للتجارة لصاحبهااحمد محمد الظريف

 RR218369264LB 214569 شركة فريتون كومباني

الحديثة ش م مشركة العالمية للطباعة   214873 RR218369278LB 

 PRO MANAGEMENT AGENCY 216164 RR218368555LBبرومانجمنت ايجنسي بي ام اي  

 RR218428679LB 216313 شركة ماغروسيد للصناعة والتجارة ش.م.م.

 RR197813935LB 258475 طارق علي شهاب

 RR197811112LB 269974 سوبيريور (راوي جان مكرزل)

)مؤسس ة عطا للتجارة (الياس جميل عطا  270582 RR218425791LB 

 RR218373887LB 358911 شركة امبوريو سيراميكو ش.م.م

 RR197813351LB 586452 بيطار ترايدنغ

 MATAR S AUTOMOTIVE  (سعيد ميشال مطر) 778673 RR218426338LB 

 RR218374145LB 1216196 شركة العين للخدمات (الخالد وشركاه)

 RR197814122LB 1485869 نيو ماد ش.م.م

 RR197813918LB 1610472 صيدلية نادين صالح

 RR218372935LB 1726556 شركة ميغا ميدا ش.م.ل

 RR197813921LB 1752303 الريان للتجارة العامة

gourmet royale fancy catering s a r l 1772731 RR197813705LB 

 RR197807532LB 1957601 شركة مصاعد كي.جي. توصية بسيطة

فرع لبنان - الشركة المصرية اللبنانية   1971552 RR197810899LB 

MR COMFORT 2134597 ش.م.م RR197813665LB 

 RR218373051LB 2200362 الشركة الفنية لتكنولوجيا القشرة واألخشاب ش.م.م.

 RR218373079LB 2208219 اكسس غروب ش م م

توصية بسيطة) - ريجنسي ماركت (حليمة النابلسي وشريكها   2467019 RR218373241LB 

 RR218373330LB 2653238 شركة وهبي لالخشاب ش.م.م.

J.B.R (جوزيف فريد رفول) 2679540 RR197814224LB 

مطحنة بيت البهار ش.م.م.   2681649 RR218373365LB 

 RR197812577LB 2747976 فيتا فارم ش م م

 RR197813674LB 2753137 انطوان يوسف جرجس السويدي

 RR197814048LB 2774056 نجار تكس ش.م.م

Talana(ابراهيم مزهر خليل) 2828164 RR197812775LB 

 RR197814105LB 2835779 حسن عاصم سالم

 RR197814493LB 2894437 وليد طارق جلول

 RR197814198LB 3006923 فهد عبد اللطيف دايخ

 RR197813970LB 3181986 خضر عيسى للمفروشات

NUTRITECH LEBANON 3245167 RR197813612LB 

 RR197814286LB 3389695 شاهين غازي صعب

system solutions pro 3431914 RR197814710LB 

 RR197814096LB 3547814 شوك ان بوش ش.م.م
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 RR197814241LB 3571418 بيروت تراندز كوربوريشن ش.م.ل

 RR197813776LB 3578260 يعقوب طعان فارس

 RR197813816LB 3596172 كون نايس ش.م.م

L Concept s.a.r.l 3624464 RR197813688LB 

ORIENT 655 - S.A.L 3630984 RR197814723LB 

360DEGREES ltd 3644296 RR197813277LB 

اهشركة مواسم الخير التجارية وسام عبد الرحمن البب و شرك  3672937 RR197813263LB 

ReoSteel Supply & Services S.A.R.L 3681655 RR197813731LB 

 RR197813365LB 3689487 مؤسسة أنطوان أمين الهبر

 RR197814082LB 3704517 فاست ميد ش.م.م

Emmanuel jacques BOUQUOT 3710344 RR197813802LB 

 RR197818084LB 4325 شركة امان بروتكشن سيستمز ش.م.م

 RR197817375LB 8595 شركة حداد اخوان ش.م.ل

 RR197817248LB 10689 غرافتك ش.م.م

 RR197816415LB 12733 الكترو حمدان للتجارة والتعهدات ش.م.م

 RR197817818LB 70923 المؤسسة اللبنانية للتجارة

 RR197814683LB 79622 حاتم كومباني

 RR197814799LB 172064 نبيه عبود

 RR197815074LB 182869 مؤسسة صالح التجارية (خليل حسن صالح)

 RR197816640LB 196981 انطوان فارس سعادة

 RR197816980LB 210904 مؤسسة لوزان التجارية

 RR197819218LB 223334 شركة الشرق للمعدات ش.م.م

N.N CARSشركة . لتأجير السيارات ش.م.م   234655 RR197817835LB 

ناصر الطبالمحمود   242698 RR197815511LB 

غدار وشركاه ت.ب - الشركة اللبنانية لصناعة المأكوالت الغذائية   249677 RR218376251LB 

 RR197816619LB 281483 مؤسسة جيزال ابراهيم التجارية

 RR197816389LB 492259 شركة رمزي البساط وشركاه

BARTER ONE S.A.R.L 496156 RR197816517LB 

ضل حسن ترحينيف  546639 RR197816707LB 

 RR197815936LB 547446 محمد حسين شيت

 RR218376628LB 571808 احمد مصطفى الرفاعي

 RR197816579LB 573241 شركة اجا للمحروقات ش.م.م

 RR197815397LB 642403 الوقف االسالمي الشيعي في برج البراجنة

N-J (نبيل نايف الجوهري) 813494 RR197812308LB 

 RR197819204LB 1110613 وقف مدرسة عين ورقة للبطريركية المارونية

 RR197815539LB 1266639 صيدلية اللقيس   الصيدلي محمد حسين اللقيس

 RR197817150LB 1343387 شركة باورتك ليميتد   ش.م.م

 RR218376407LB 1348521 باردو ش.م.م

ش م ل ١١٥مزهر   1365251 RR197818552LB 

 RR197817225LB 1845375 شركة رازابي ش م ل

 RR197818447LB 2001516 باغيبي دور ش.م.م.

 RR197815556LB 2201476 اماكس سنتر لإللكترونيات ش.م.م.

تضامن -سكاف للطباعة والتجارة العامة   2231756 RR197816392LB 

 RR197818455LB 2267169 شركة بالك ستار ش.م.م.

ة االرث الثقافي ش.م.م.عمارة وحماي A&CHC 2421558 RR218376565LB 

 RR197816698LB 2480137 ابراهيم تامر ابو مراد

 RR197818892LB 2499955 شركة جي اند جي رستورنتز ش م م

 RR197818521LB 2595726 غولدن فالور ش م م
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 RR218376000LB 2628828 ليله غروب للتجارة العامة

مةربيعة للتجارة العا  2628845 RR218376027LB 

 RR197818416LB 2648168 اوكسيلال (فضل هللا صبحي مالك)

 S.A.R.L 2650226 RR218376614LBشركة درويش للمعدات 

SEKNA 2677704 RR197814533LB 

PERFECT GOODS 2772707 ش.م.م RR197814480LB 

 RR218376472LB 2777053 ايلي نمر يوسف

 RR218376469LB 2778886 طوني عبدو الحاج

 RR197814745LB 2796718 لينوميد ج . الشرق االوسط ش م م

 RR198397808LB 2852490 ايفوميتال ش.م.ل

 RR198397860LB 2857145 شركة سبوتلس ش.م.ل.

 RR197801702LB 2949965 السريعة لشبكات الكومبيوتر ش.م.م

LARONGE 2991405 RR197817778LB 

روجكتس ش.م.ل.شركة انسايتس ب  3007027 RR197801588LB 

 RR197801614LB 3043934 رالف فرنسيس ذكرى

S&A INVESTEMENT -SOCRATE 3075536 RR197814255LB 

 RR197801662LB 3109960 جمال قبالن للتجارة

 RR218376044LB 3151868 االمانة للتجارة العامة لصاحبها بشير ضامن

 RR197805752LB 3163857 شركة شعنين غروب ش.م.م

 RR197806165LB 3179036 كلوبز دفلبمن ش.م.ل.

 RR197816636LB 3202500 صليبا حليم خير هللا

 RR197801693LB 3258295 صيدلية المرج

 RR197814065LB 3294935 شركة فحم التفاحتين انترناسيونال ش.م.ل

 RR197811982LB 3297840 حنا ميالد عكر

تكنولوجيز ش.م.مفيوجن كومبالينس   3328185 RR218376340LB 

 RR197818053LB 3394153 مجموعة الريان ش م م

 RR197815600LB 3418596 شركة عمر عجاج وشركاه

توصية بسيطة -مدرار للتجارة والصناعة والمقاوالت   3438693 RR197815012LB 

Galotti 3519523 RR197814618LB 

 RR197814167LB 3529435 بركه

GLOBAL MARINE AGENCY GMA SARL 3546641 RR197817319LB 

ELISSAR PHARMACY 3562771 RR218376194LB 

 RR197813609LB 3605100 هلثي مارت

REO Karime 3627037 ش.م.م RR197819116LB 

 RR218376185LB 3628201 وي بايك كومباني ش.م.ل

 RR197818858LB 3633794 ايالن شهيد زينون

ي فارمادلبان  3636592 RR197815057LB 

 RR218376322LB 3641864 كركي للتبغ والتنباك

MIDOX S.A.R.L 3667029 شريك الوحيد RR218376013LB 

SIREN ANALYTICS SAL 3673315 RR197818067LB 

 M . K for general trading 3680949 RR197814520LB -م . ك للتجارة العامة ش.م.م 

ليم سمعان و شريكتهشركة سيزار ح  3685323 RR197813780LB 

KM 3699899 للتجارة RR197817296LB 

 RR197817251LB 3703523 بسام محفوظ واوالده ش م م محفوظ للجوارب والقطنيات

 RR197817132LB 3704784 أم. أس. للتجارة

Lines Industries s.a.l 3705026 RR197814944LB 

ش م م (الشريك الواحد)شركة الياس لطفي ووالده   3708715 RR197817177LB 

 RR197817163LB 3740553 نقوال رامون حبيقه
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