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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

 RR212782614LB 1005 شركة كيراكوس مخجيان وولديه (مطبعة ستار) ش.م.م

 RR212782628LB 3336 ايسز الكترونيكس ش.م.ل

 RR212778107LB 12290 شركة فلير ش.م.م

 RR212778172LB 12668 شركة موفر سبيز ش.م.م

 RR212778186LB 12695 الشركة الشمالية للمقاوالت ش.م.م

 RR212778209LB 12797 شركة االستثمارات السياحية

 RR212778230LB 14433 مؤسسة الفرح لصاحبها جورج عبد هللا فرح

 RR212778314LB 36845 محطة محروقات (عادل حسين زين الدين)

 RR212778359LB 45677 استراحة ومحالت نعيم نصار

 RR212778376LB 46033 جرجي جبران باسيل

 RR212778380LB 46150 انطوان مخايل غرة

 RR212778416LB 46708 مؤسسة سليمان الياس المزرعاني

 RR212778478LB 59799 محمد رياض ياسين الشامي

 RR212778583LB 65875 فارس ميالن

 RR212778685LB 72839 الحة وشركاهافتيم ف

 RR212778827LB 80977 بي انترناسيونال -اف 

 RR212778901LB 87384 مؤسسة كزما للتجارة والتسويق/محمد حسن كزما

 RR212779102LB 97016 الشركة العالميه المتحدة للورق ش.م.م

 RR212779116LB 97202 بندر بيروت

 RR212779133LB 97437 مود ش.م.م مجموعة القاضي الدولية مونديال

 RR212779147LB 97717 شركة المجموعة االفضل ش.م.م

 RR212779155LB 97963 بوما الشرق االوسط ش.م.م.

 RR212779283LB 104449 الشركة السعودية للسجاد والموكيت "بحلس" ش.م.م

 RR212779310LB 107718 شركة سوبرماركت عكار ش.م.م

 RR212779337LB 109089 غلوب ستار

 RR212779371LB 110281 شركة غرانيت الند ش.م.م

 RR212779411LB 113610 سركيس للتجارة والصناعة

 RR212779425LB 116246 خليل محمد ظاهر

 RR212779592LB 124258 هيام علي البزري

 RR212779561LB 126587 مؤسسة الرجاء

 RR212779535LB 131189 شركة تراست ترايدنغ كومباني

 White Land 132750 RR212779527LBمؤسسة وايت الند التجارية 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR212779487LB 142454 مؤسسة سيركل كي

 JOMARO 161651 RR212779646LBمؤسسة جومارو التجارية 

 RR212779632LB 164686 مؤسسة يوسف جحى للموبيليا والديكور

 RR212779629LB 165107 شركة غرانيالب ش.م.ل

 RR212779782LB 179852 رنويان كوربوريشن ش.م.مكو

 CLADEX 180679 RR212779765LBمؤسسة كالدكس 

 RR212779748LB 183961 جوكال

 RR212779725LB 185358 شركة اي بيل وسون ش.م (فرع اجنبي )

 RR212779853LB 186247 اراكس بالزا

 RR212779898LB 187669 افران الباغيت

 RR212779938LB 189163 شرق االوسط  ش.م.م  (فرع لبنان)شركة التسويق لل

 RR212779941LB 189704 توما سويدان - محطة توتال الجمهور 

ALIMENTATION AL RIHAB 189865 ش.م.م RR212779955LB 

 RR212779969LB 190171 شركة المدينة للخدمات الترفيهية ش.م.م.

 RR212779986LB 191299 شركة بردى التجارية

 RR212780065LB 198250 شركة الهادي ش.م.م

 RR212780074LB 198270 شركة ست جور

 RR212780114LB 199299 ماجيكو جيالتو ش.م.م

SHO-GUN S.A.R.L 200308 RR212780131LB 

 RR212780162LB 202351 شركة المركز التجاري المتحد

 RR212780216LB 203775 ريزنغ سان للتجارة العامة

 RR212780247LB 204649 ركة الهندسية للميكانيك والطاقة والتجارة ش.م.مالش

 RR212780255LB 205345 شركة الخدمات ش.م.م

 THIERRYS FRIENDS 206026 RR212780278LBتييريز فريندز 

 RR212780366LB 219254 شركة ابناء نعيم همدر التجارية والصناعية

 RR212780445LB 219261 انطوان جبران رحال

 RR212780454LB 219733 شركة جامكو للتعهدات ش.م.م

 RR212780542LB 229289 فوود مانجمنت ش.م.م

 RR212780600LB 231320 الشركة التعاونية للسجاد والموكيت

 RR212780635LB 231772 ال ميزون دو بواسون ش.م.م

 E.T.C sarl 236268 RR212780689LBا.ت.س ش.م.م 

 RR212780817LB 244887 فنسترا ش.م.م

 RR212780825LB 245517 جوزف خازن بو شبل للبناء والتجارة

 RR212780896LB 248676 مركز معالجة المياه لصاحبها حسان حسن بدر الدين

 RR212780922LB 251590 شركو اموبال التجارية

 RR212780967LB 254189 قاسم غروب للتجارة ش.م.م

 RR212781021LB 255589 حسن علي بركات

 RR212781035LB 255661 شركة المعلوف ش.م.م

 RR212781083LB 259086 مؤسسة فادي للصناعة والتجارة

 RR212781097LB 259196 ج . ك . يونيفرسال كلوتينك

 RR212781199LB 266070 مخايل عبد هللا عياش

 RR212781239LB 274161 مقهى ومطعم بتي باتو لصاحبه يونس صالح بو حسون

 RR212781295LB 290880 فرع شركة اجنبية- سعودية- سواعد االتحاد للمقاوالت المحدودة 

 HUSH S.A.R.L 295767 RR212781392LBهاش ش.م.م 

 RR212781494LB 303923 ليبانيز افريكان بارتنر شيب(الب) ش.م.م.

NAZATECH ( ادوار جورج اندراوس ) 311864 RR212781565LB 

 AUDIO LINK PLUS S.A.L 312333 RR212781579LBبالس ش.م.ل  اوديو لينك

BOMBINO CAFE 2 320393 RR212781622LB 
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 RR212781636LB 322435 شركة المتوسط للمحروقات ش م م

 RR212781684LB 336561 فري واي ش م م

 RR212781724LB 375531 هال بالست ( هال علي منصور )

 RR212782089LB 1129491 تك ش.م.م- شركة آد

 RR212781313LB 1591252 فاست لخدمات ونقل السيارات ش.م.ل

 RR212781049LB 2632975 ش.م.ل ١٧٠٠لو دومان دو 

 RR212782129LB 514 شركة االسماك الكويتية المتحدة ش.م.ل

 RR212777849LB 1458 انترناشيونال غرافيك ارتس ش.م.م

 RR212777897LB 2450 ش.م.م ٧٥٥شركة اتليير

 RR165271040LB 3352 شركة غولد كوين ش.م.م

 RR212782631LB 3517 ب وشركاهم ش.م.م ٣شركة 

 RR165271067LB 3783 البستان للصيانة ش.م.م

 RR212782217LB 4704 جهاد هالل وشركاه ش.م.م

 RR212782279LB 5672 شركة الواحة للتجارة والمقاوالت ش.م.ل

 RR212782716LB 8871 .لشركة رونيكو السياحية ش.م

 RR212777923LB 9005 شركة انسكتا كيماويات للزراعة ش.م.م

 RR212777937LB 9063 برهان الدين بعلبكي وشركاه

 RR212777945LB 9070 شركة روبان ش.م.م

 RR212778019LB 10935 شركة محفوض غروب ش.م.م

 RR212778040LB 11339 الشركة اللبنانية لالستثمار والتجارة ش.م.م

 RR212778067LB 11499 شركة اوتو كلوب ليبانون ش.م.م

 RR212778124LB 12340 غود فود ش.م.م

 RR212778190LB 12792 شركة ايديا ش.م.م

 RR212778243LB 19679 نزيه ميشال شاول الحايك

 RR212778257LB 21077 مؤسسة حسن عباس ديب

 RR212778274LB 27733 تجارة اميده زخور

 RR212778345LB 43998 شركة الحسنين التجارية ش.م.م

 RR212778433LB 55145 عبد الرحمن محمد نابلسي

 RR212778455LB 59020 كاف دي برنس

 RR212777115LB 59799 محمد رياض ياسين الشامي

 RR212778637LB 63272 مؤسسة سليمان قاسم الحركة

 RR212778645LB 71802 مرهج ناصيف

 RR212778773LB 76427 لتأجير السيارات السياحية SARAمؤسسة ساره 

 RR212778813LB 77422 شركة دياتيك

 RR212778835LB 81243 شركة فؤاد خوري واوالده

 RR212778875LB 86964 مؤسسة عبد الرحمن شمسين وشركاه

 RR212778892LB 87312 عفيف حسين سالمة

 RR212778929LB 88118 مؤسسة محمد عبد الرحمن كنيعو

 RR212778932LB 88134 مؤسسة مهدي

 RR212778950LB 88450 مؤسسة نبيل ف داغر

 RR212778963LB 89424 مؤسسة ه. قصارجيان

 RR212778994LB 93779 مرسيل توفيق بطرس -المركز الصناعي 

 RR212777322LB 158841 يوسف شفيق المعلم

 RR212777340LB 243499 اندريه نصر هللا

 RR212782530LB 476732 انترناشونال كلوبنغ اكسبيريانس ش.م.ل.

 RR212782543LB 478676 شركة زغبي غروب للرخام والتعهدات ج ن ج(ش.م.م)

 RR212782565LB 497650 اكسبرت ش م م

 RR212777720LB 687539 محمود محيسن الطعمه
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 RR212777733LB 689036 حسن احمد هبو

 RR212777747LB 728110 هرعياد عبد الشا

 RR212782044LB 991033 جان فيليب طانيوس الشبير

 RR212777755LB 1043277 تركي محمد الغنو

 TIGI MAGICCO 1072221 RR212777764LBخليف مران الثري 

Hometek open zone-1116732 احمد محمد القدير RR212777778LB 

 RR212782092LB 1147707 جنرال ايزي باور (يوسف مرتضى بريطع)

 RR212782101LB 1166796 محمد محمود عمار

 RR212782367LB 1188610 سيزنس ش.م.م

 RR212782375LB 1205964 ميالن للمحروقات

 RR212782384LB 1223488 الفا للمحروقات ش.م.م

 RR212782407LB 1225950 ترندز اند براندز ش.م.م

 RR212782415LB 1247916 خمسة ابواب ش.م.م.

 RR212782455LB 1276476 شركة الفا وود سرفيسز  ش.م.م

 RR212782490LB 1280735 خوري غروب ش.م.م.

 RR212777818LB 2128804 شركة مرعي (محمد واحمد وعماد المرعي) تضامن

 RR212776534LB 2484740 مركز سالي التجاري(رابحة فرحات)

 RR212777234LB 2595669 احمد محي

 RR165271022LB 2844930 ي سي اي ش م ماف س

 RR212777804LB 3010347 تيمور عبد هللا عبد الغفار علي رضا

 RR212777132LB 3109182 شركة الشروق اللبنانية ش.م.م

 REMEDIAL S.A.R.L 3249830 RR212782027LBريمديال ش.م.م. 

 Integrated Marketplace S.A.L 3273315 RR212777490LBانتغرايتد ماركت بالس ش.م.ل 

 RR212777628LB 3400714 ريد الين ستوديو ش.م.م

 RR212776843LB 3456396 ربيع الحجيري للتجارة العامة

 RR212777509LB 3460158 تيننو ش.م.م

 RR212783138LB 11093 برومارك ش.م.م

 RR212783186LB 12803 شركة توبالست للمواسير البالستيكية واالدوات المنزلية ش.م.م

 RR212782733LB 18129 صيدلية جديدة

 RR212783022LB 23306 غسان اميل ابو حيدر

 RR212783190LB 28964 مؤسسة وديع داالتي

 RR212782747LB 33918 فيراسكو هزيمة للتجارة

 RR212783036LB 43259 محطة محروقات سائلة وزيوت

 RR212783212LB 45092 شركة ابو شبكة تريدينغ كومباني ش.م.م

 RR212783230LB 49950 ايلي الخازن

 RR212782778LB 52902 ذي آرغوسي غروب ش.م.ل

 RR212783257LB 59734 فواز الذقاني للتجارة

 RR212782795LB 61620 شركة اسار للهندسة والمقاوالت

 RR212782804LB 70343 شركة سامي حرب واوالده

 RR212783478LB 99406 ام . جي. افترايدينغ ليمتد ش.م.م

 COMTEK 102234 RR212783504LBكومتاك 

 RR212783518LB 105012 شركة االتحاد للتجارة والصناعة

 RR212783535LB 106680 مستودع ادوية سبيفال

 RR212783610LB 118783 فاليت وير المحدودة /فرع لبنان

 RR212779456LB 120548 مؤسسة اكرم ابو حمزة لتجارة وتوزيع المحروقات

 RR212779685LB 145552 سبعلي اخوان اوتوماشن باور اند كونترول(اي بي سي)ش.م.م

 RR212783699LB 161072 مؤسسة ابو طوني التجارية  ( شوقي انطون )

 RR212783742LB 180567 كوفراول غروب ش.م.م
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 RR212783756LB 181437 شركة االتحاد (كمال قيموز وشركاه )

 RR212783773LB 183034 زاتشي للصناعة والتجارةمؤسسة بر

 RR212783835LB 197156 مديسكو

 RR212780145LB 200698 بان ازياتيك ترافل

 RR212780264LB 205469 مؤسسة روجيه وليم الفغالي للتجارة

 UNIVERSITY GROUP SARL 207450 RR212783901LBيونيفرسيتي غروب ش.م.م 

 RR212783929LB 208710 ة ش.م.ماالمو للمطاعم المحدود

 RR212780437LB 212645 شركة هيدميكو التجارية

 RR212780471LB 220145 شركة اول وآن ش.م.م

 RR212780485LB 220589 غرين بارك للتجارة والتسويق

 RR212780556LB 229991 عواضة للتجارة العامة لصاحبها حسن محمد عواضة

 RR212780613LB 231390 م.مشركة التجهيزات المكتبية ش.

 RR212784093LB 231727 نصار للتوزيع والتغذية ش.م.م

 RR212780627LB 231768 شركة اميركان فوتوير اند ترايدنغ كومباني

 RR212784116LB 235505 نيو تكنولوجي غروب ام.اي.  ش.م.ل

 RR212784120LB 235660 كمبيوتر كومبوننتس ماركتينغ (ابراهيم منصور موسى )

 RR212780675LB 236244 ريكاردو اوبتيك   لصاحبها ريكاردو جوزف الهندي

 COMTEK 236851 RR212784133LBكومتك ش.م.م 

 RR212780834LB 245755 شركة برايم ترايدنغ ش.م.م

 RR212780936LB 252737 مؤسسة جليل التجارية ( علي سليمان الحاج سليمان )

 RR212780940LB 253032 صدير والتجارة العامة ش.م.مشركة صباغ لالستيراد والت

 RR212780975LB 254864 بالل محمد سعدى كمالي

 RR212780984LB 254956 شركة اتصاالت الدولية ش.م.م.

 W . D . SERVICES S.A.R.L 255284 RR212781018LBدبليو دي سرفيسز ش.م.م.  

 Timber and furniture 256665 RR212781066LBتيمبر اند فرورنتشر  

 RR212781110LB 259668 بناء الخدمات الهندسية لصاحبها المهندس نقوال جورج بريدي

 RR212781137LB 260967 فاتل ترايدنغ ش.م.م

 RR212781171LB 264756 الشركة اللبنانية الجزائرية المتحدة للمأكوالت ش.م.م.

 R N C Group Limited 266878 RR212781208LBمجموعة رنسي المحدودة 

 RR212782866LB 282969 شركة قره بت هارتونيان ش. م. ل.

 RR212781260LB 288139 حنا موسى شمعون

 DANA FASHION 292841 RR212781335LBدانه فاشن 

 RR212781375LB 294875 رحال للتجارة (مصطفى عبد الرحمن رحال)

 RR212781772LB 297237 شركة االعمال للسفر والسياحة

 RR212781517LB 310102 فيا برازيل ش.م.ل

 RR212781548LB 311345 رينه موريس بو موسى

PROPER ENG ( ميشال كبريال حاج ) 313689 RR212781605LB 

EURO STOP SARL 334873 RR212781667LB 

 RR212781698LB 343657 شادي محمد ديب

 RR212781741LB 378693 ابار بتروليوم ش.م.م

 RR212781857LB 1192765 مؤسسة خليل مرهج

DIBKO TOOLS(ديب جرجي الخوري) 1395006 RR212781874LB 

 RR212781914LB 1624992 ديب جرجي الخوري

 RR212781928LB 1665460 جنى للتجارة العامة (علي غالب زغيب)

LA DIODE 1727551 RR212781931LB 

Austi World 1874684 اوستي وورلد RR212781959LB 

OrthoSpine SAL 3170780 RR212782883LB 

  


