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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 ة المضافة, القيم
ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما

    تم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه سي ,المراجعة المشار إليها أعاله
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR220683352LB 63279 مطعم سوشي بار  ش.م.م

 RR220682272LB 136980 مصطفى محمد فاروق فخر الدين

 RR220682215LB 172064 نبيه عبود

 RR220682175LB 180569 لسياحة ش.م.لالشركة الشرقية للمطاعم وا

 RR220682167LB 188215 الشركة االهلية لمصنوعات الورق

 RR220680206LB 208220 شركة فارس اخوان

 RR220681728LB 237913 شركة سيرين لایر استات ش.م.ل

M.B.G Trading Co 255920 RR220685251LB 

 RR220681674LB 260161 نديم حسين فاضل

 RR220685089LB 268294 ش.م.مهابي 

 RR220685075LB 297237 شركة االعمال للسفر والسياحة

ZIBAWIMEGA STORE 453393 زيباوي و شريكه RR220682811LB 

 RR220682887LB 459305 شركة برين ستورم ش.م.ل

 RR220684605LB 610341 شركة داتوم وايد سبكترال ش.م.م

 RR220683848LB 921820 حمد امين ديب)مؤسسة ديب التجارية(لصاحبها م

 international wearco- vally 1072267 RR220684494LBمحمد حسن الجابر 

Mad Bag Trading -1149686 محمد حسين الثاني RR220684185LB 

Alahlam -Text -1190680 نوري خليل العبد RR220684171LB 

 RR220683750LB 1208597 هاندز اون ش.م.م

 RR220683746LB 1221968 ة صاكو (صالح) ش.م.مشرك

 RR220684361LB 1237503 شربل لطفي العيسى

 RR220684168LB 1264972 عماد الدين عدنان الصفح

 RR220683658LB 1387328 مؤسسة محمد مهدي التجارية(محمد يوسف مهدي)

 RR220683689LB 1447325 ت.ي.ب(ش.م.م)

 RR220684485LB 1598554 شركة كاريزما ش.م.م.

 SMARTEC Technologies s.a.l 1724977 RR220681440LBسمارتك تكنولوجيز ش.م.ل 

 RR220684225LB 1948608 شركة ميراج للخدمات البيئية ومعالجة النفايات ش.م.م.

 RR220683975LB 2007144 ارفو ش.م.م. -شركة مار الياس للتجارة العامة 

 RR220684888LB 2039524 ش م م ٢١ليفان 

 RR220680444LB 2136237 غلوبال ترافل مانجمنت ش.م.م

 RR220684843LB 2172243 شركة سي. كير ش.م.م.

 RR220683998LB 2263734 زوفينار بروداكشن(باميال طانيوس صابر)

 RR220684018LB 2334963 شركة ستيم ش م ل

 RR220684035LB 2337731 ال كابس ش م م

 RR220684097LB 2390051 ان ش م لشركة اكومار لبن

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR220684106LB 2391369 شركة سوفت ليجر ش م م

 RR220684812LB 2426287 شركة فود فور ثوت ش م ل

L’ATELIER DU MIEL SARL 2554541 RR220681405LB 

 RR220684300LB 2703443 ميديا آد ش م ل

 RR220681056LB 2761713 بساتين بعانوب ش.م.ل

Rifai  Automobile 2818072 RR220684565LB 

 RR220684551LB 2819078 شركة فود نايشن ش.م.م

 RR220681997LB 2898164 ش م م ١٨٨١شركة وسيم غازي الحالب واوالده 

 RR220681983LB 2899716 سوبر يور بوكس أند كولينغ ش.م.م

 RR220682025LB 2944579 ايبايو ش.م.ل

 Pixel Med 2995694 RR220684110LB 

 RR220682768LB 3045055 هيريتاج كوليناري سرفيسيس ش.م.م.

 RR220684755LB 3050225 تيرينز ش.م.م

 SARL DOMAINE 3051757 RR220681113LBالمعقر  

 HOME SPIRIT S.A.R.L 3062433 RR220682710LBهوم سبيريت ش.م.م. 

MK AND PARTNERS FOR TRADING S.A.R.L 3075429 RR220681095LB 

 RR220682649LB 3143357 ايديل بارك ش م م

 RR220685322LB 3154083 اواديس اواديس داميرجيان

 RR220682618LB 3189169 شركة فرانس فراغرانس تكنولوجي(حسن مازح توصية بسيطة)

 RR220682581LB 3193852 األخوات الخمس ش م م

 RR220685279LB 3212952 الساتر ومشاركوه (توصية بسيطة) سبيشال ديستربيوشن كومباني ش .ت ب . حسين عبد

 RR220682502LB 3250053 شيب برو ش.م.م.

 RR220682493LB 3252350 كويكي مارت ش م م

 RR220682476LB 3254434 جوهانز ش م م

 RR220682459LB 3255467 قبيسي برنتينغ للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م

 JJA S.A.R.L 3283460 RR220682391LB 

 RR220682388LB 3284353 هاي سرفيس كلين اتش اس سي ش.م.م

 RR220682374LB 3285958 شركة برايم كاراج ش.م.م.

 RR220682357LB 3292247 شركة سوليتك ش م ل

CKNW 3345052 ش م ل RR220682961LB 

 RR220682958LB 3360454 ارشي مود ش.م.ل

 RR220682944LB 3372762 فلة)شركة دي اند ام فود ش م ل(مغ

 RR220682856LB 3404121 اراكسي سركيس بدروسيان

 RR220680957LB 3404123 متري قربان

 RR220682842LB 3410333 داود غروب ش.م.م

 RR220682975LB 3412181 اومي هاي ش م م

 RR220683009LB 3450975 شركة هنغري بي ش م م

 RR220683026LB 3461660 اى& دي فارما ش.م.م

 RR220683043LB 3473874 انيس امين الجردي

KHOURY CELL 3598866 RR220681970LB 

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR220685061LB 9627 شركة التجارة والبناء تاك ش.م.م

 RR220685375LB 52305 المجموعة المتحدة للبناء ش.م.م

 RR220683233LB 69356 بيت التاج للتجارة

 RR220688669LB 72497 بيار ريشار

 RR220685248LB 75802 شركة قزاز للرخام

 RR220685645LB 91048 ميكوفولي كومبيوترز

 RR220660453LB 95829 شركة هابينس
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 RR220685557LB 117498 شركة دهام واوالده

 RR220682207LB 172549 شركة افران قميحة

SHO-GUN S.A.R.L 200308 RR220685367LB 

-  ١ - شركة بيزان   229506 RR220661745LB 

-  ٢ - بيزان   229509 RR220661105LB 

 RR220685398LB 241052 عبد الناصر احمد النبهان

 RR220684962LB 250273 شركة كحيل للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR220688955LB 252178 سور موزور ش.م.م

 RR220662803LB 304109 تراكس روود (رياض علي رضا)

 RR220684993LB 664302 هراير اوهانس عكليان

 Themeliosi s.a 835541 RR220661935LB - فرع لبنان- ثميليوسي ش.م 

 RR220685628LB 1058267 انتغريتد بروجكت سرفيسز ش.م.م

 RR220688624LB 1283191 عاصي وباسيال ترايدنغ ش.م.م

M.A.ZA  S.A.R.L 1360082 RR220662383LB 

 RR220684707LB 1411631 كيفينز ش.م.م

 AIS 1478588 RR220683560LBمؤسسة ايمن ابراهيم سليمان التجارية 

 RR220662233LB 1672362 شركة يو ديزاين

 RR220662247LB 1726218 سيتي هاوس ش.م.م.

 RR220662255LB 1748628 غلوبال رايز ش.م.م

 RR220683193LB 1752508 بيور انترتنمنت غروب ش.م.م

DEALERS DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL1797035 .ش.م.م RR220689182LB 

 RR220662865LB 1810441 نور للتجارة  العامة ش م م

 RR220683202LB 1857517 شركة بيترز براس ش م م

 RR220684242LB 1889819 كورنرستون للتطويرش.م.ل

بسيطة) شركة حلوم بتروليوم (توصية  1905702 RR220662627LB 

 RR220662600LB 1958639 بيو غورميه ش.م.ل

 RR220662635LB 1974901 ترندز غايت ش.م.ل

 RR220684287LB 1976809 شركة سدرازور ش م ل

 RR220683967LB 2018566 سايج اند سافي ش م م

 RR220684874LB 2025920 داوود نجار حسو

مطر علي مطرمايلز بتروليوم لصاحبه   2035994 RR220662445LB 

حسن حسن بركات - اوميغا سيراميك   2083795 RR220662644LB 

 RR220662658LB 2101548 ال مونو ش.م.م

M.R. TRADING SECS 2184186 RR220662304LB 

 car co sarl 2394796 RR220685000LBشركة كار كو ش.م.م. 

POWERVILLE (بيار انطوان نخلي) 2441847 RR220684070LB 

 RR220662785LB 2681510 غرينز ماركت ليمتد ش.م.م.

 RR220660878LB 2688166 باروايزورز ش.م.ل

 RR220661771LB 2695674 فرج اسكندر يعقوب و شركاه

 RR220660855LB 2759813 دي ان واي سرفيسز ش.م.ل

 RR220688845LB 2762871 اتش ام جنرال ترايدينغ

(اس.تي.سي) عماد قاسم وشريكه -رة والمقاوالتسمارت للتجا  2813627 RR220684596LB 

 RR220682003LB 2890196 ال روز دو سيم ش.م.م

 RR220682051LB 2967635 اس& تي غروب ش.م.ل

 RR220662180LB 3067736 علي حرب جعفر

TRADO 3082236 RR220662216LB 

 The Notch S.A.L 3129945 RR220662074LBذو نوتش ش.م.ل. 

 RR220682635LB 3148751 شركة الديك ترانسبورتشن  ش.م.م.
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 MIREX 3166533 RR220662202LBميركس  

BLOOMS SARL 3254501 RR220682462LB 

 RR220682405LB 3283318 دابليو ومنز فاشن ش.م.ل

 RR220681555LB 3307552 شركة وودي ألن ش .م.م

روللي ش.م.م -كاس   3372958 RR220682935LB 

Tawsil Expressتوصيل اكسبرس  ش.م.م -   3435870 RR220680722LB 

 RR220689085LB 3450645 شركة دميان غروب ش.م.م.

 RR220683114LB 3542835 شركة اوبيا ش.م.ل

FLY HIGH CO S.A.R.L 3593897 RR220688540LB 

CST-Construction Solution Technology 2420058 RR219478787LB 

GLOBAL COSMETICS 229688 RR220660285LB 

 RR220660657LB 96864 روبوا ش.م.ل

 RR220660688LB 3076060 ضناوي كار سنتر

ش م ل -كافيوايزورز   2742065 RR220660833LB 

 RR220661048LB 55145 عبد الرحمن محمد نابلسي

 RR220661207LB 3349454 منير ناصيف هوم م.ن.ه ش.م.ل

ن حسين الشبيبعدنا  3048325 RR220685764LB 

 RR220685866LB 2441216 نويل الحكيم

 RR220685937LB 2147830 محمد علي المصري

 RR220685945LB 2057521 مؤسسة مهدي للمفروشات

 RR220685971LB 1492192 يوسف عبود

 RR220685985LB 1366848 محمد توفيق العلي

 RR220685999LB 1363418 حسين ابراهيم حسن

ZEKI TOOLS (ابراهيم زكي جرجس) 1347793 RR220686005LB 

BARBARA Tex Trading -1191776 صبحي عبد هللا التامر RR220686022LB 

MEGA Textile Industries -1189528 احمد عبود عبد هللا الخلف RR220686040LB 

 RR220686274LB 1600777 فادي محمد معربوني

الخالق للتجارة والمقاوالت ش.م.معبد   2638118 RR220686362LB 

Casina Doro Rozo -1189592 عايش محمد العزيز RR220686433LB 

SILVER TOYS TRADERS -1189896 محمد خلف الحسن RR220686447LB 

FIVE STAR GAMES -1192443 عناد حمدان المهنا RR220686455LB 

TOMYCO TOYS ( ز الخفاجيعلي عبد العزي ) 1320322 RR220686464LB 

 RR220686549LB 2885449 ماجد احمد محمد نعمان اسماعيل

 RR220686552LB 2885455 محمد تركي الترك

 RR220686597LB 2983014 حسني محمد عساف

 RR220686606LB 220529 صيدلية الحكيم

 RR220686861LB 2392476 باري دي غو ش.م.م

 RR220686932LB 1910333 غرين دوت

 RR220687014LB 141265 عماد احمد حمدان

 RR220687116LB 5672 شركة الواحة للتجارة والمقاوالت ش.م.ل

توصية بسيطة) - ريجنسي ماركت (حليمة النابلسي وشريكها   2467019 RR220687323LB 

 RR220687368LB 1763954 ريغالوس ش.م.م

 RR220687408LB 2776993 مصطفى زكريا كنعان

 RR220687782LB 285237 جهاد قاسم العزنكي

 RR220687867LB 2770111 محمود ابراهيم التجارية

 RR220688010LB 2861939 بيروتي للتجارة العامة

 RR220688139LB 1949211 شركة مطعم السلطان باشا ش م م

 RR220688156LB 2045861 علي حسن حمدان وشركاه (توصية بسيطة)
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نال كلوبنغ اكسبيريانس ش.م.ل.انترناشو  476732 RR220688200LB 

 RR220688213LB 2588507 بيغ شوت ش.م.ل

 RR220688235LB 2473867 نورث اتالنتك ان اي سي ش م م

 RR220688301LB 1359695 جورج انطوان المكاري

 RR220688315LB 303894 جورج عطاهللا بلوط

يونيفرسال افاري ش.م.م   840026 RR220688615LB 

 RR220688757LB 242536 جهاد محمد سعيد عيتاني

 RR220688859LB 2759813 دي ان واي سرفيسز ش.م.ل

 RR220688893LB 3387094 اميره يوسف جمعه

وود للتجارة والصناعة(عباس محمد كوراني)-افرو  1903880 RR220688947LB 

 RR220688964LB 2529137 محمد صالح للتجارة والصناعة(محمد صالح)

 RR220688981LB 511701 دوس ش.م.م

 RR220689063LB 356596 مؤسسة ثري اتش ( حسام حسن الحسيني )

 RR220689125LB 1665460 جنى للتجارة العامة (علي غالب زغيب)

 RR220689196LB 1491217 ياسر نايف الريشاني

 RR220689338LB 1664005 شركة باكهاند ادفرتايزنغ ش.م.ل

ماك ش.م.م-أ  971745 RR220689559LB 

 RR220690061LB 857925 غلوبل كارمنتس اندستريز ش.م.ل

 RR220662556LB 7825 الشركة المتحدة للطباعة

 RR220689412LB 7991 شركة ريمون بركة ش.م.ل

 RR220689103LB 10337 كولوريس ش.م.م

 RR220689324LB 11368 شركة رشيدي اخوان ش.م.م

ا يوسف صفيرمؤسسة زخي  67428 RR220662423LB 

 RR220662573LB 99406 ام . جي. افترايدينغ ليمتد ش.م.م

 RR220688933LB 102207 شركة البير القارح وشركاه ش.م.م

 RR220660396LB 118670 شركة ابناء عبد هللا زين التجارية

 RR220662468LB 180567 كوفراول غروب ش.م.م

(فرع اجنبي )شركة اي بيل وسون ش.م   185358 RR220660970LB 

 RR220689488LB 200183 مؤسسة الجردي للتجارة (نمر طانيوس الجردي )

 RR220660325LB 217565 رلى بربر جبور

 RR220689275LB 251590 شركو اموبال التجارية

غالب المير وشركاه-شركة المير للتجارة واالستثمار   251868 RR220660246LB 

ل مخايلديب جمي  282531 RR220660175LB 

 RR220689580LB 573241 شركة اجا للمحروقات ش.م.م

 RR220689390LB 580816 ندا مرعب مرعب

 ROUTINGS S.A.R.L 648977 RR220689593LBروتينغز ش.م.م 

 RR220661309LB 656277 عبد القادر محمد المسيح العلي

BEKO TECHNOLOGIE (حسين محسن محسن) 752587 RR220689465LB 

 RR220661312LB 899035 محمد مالك محمد العلي

MEDIGAMP PLUS 904731 ش.م.م RR220662410LB 

 RR220689562LB 930298 كافيه بالن ش.م.ل

 RR220689369LB 1247916 خمسة ابواب ش.م.م.

 RR220689298LB 1366580 شركة ديزاينرز ستديو ش.م.م

 RR220689236LB 1567411 شهد كومباني ليمتد ش م م

 RR220661860LB 1651061 شركة هايا ش.م.م

 RR220689219LB 1711723 عوض للدهانات(محمد علي عوض)

 RR220689205LB 1720899 زهر الليمون ش.م.ل

 RR220685968LB 1739321 ابراهيم رفيق صبرا
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 RR220662278LB 1823886 المجموعة االستشارية واالدارية ش.م.م

ديالرا ميوزك برودكشن ش.م.ل شركة  1837907 RR220662613LB 

 RR220689222LB 1881479 قرنايل شوبنغ سنتر

Outdoor Experts SAL 1930323 RR220686946LB 

 RR220686929LB 1965532 ايت وال ش.م.م

 RR220689942LB 2025171 اتش غروب اركيتكتس ش م م

Autolux (شارل ابراهيم عون) 2029377 RR220662295LB 

 RR220689602LB 2067339 بالتينيوم اليكتريك

 RR220689386LB 2124407 شركة خالد القصير وخليل اندرون التجارية

 RR220662675LB 2163557 شركة بساتين ش.م.م

 RR220689885LB 2176509 مازن عامر المرعبي

 RR220661003LB 2181907 فود باالس ش.م.ل

 RR220689845LB 2231559 بالل باسم الهبري

 RR220688765LB 2251610 محمد غازي احمد دويدري

 RR220689837LB 2368260 محمود سعيد  برغل

 RR220662335LB 2503940 الفا انجينيرنغ

 RR220660881LB 2682669 هستيا ش.م.ل

 RR220688173LB 2747976 فيتا فارم ش م م

 RR220688496LB 2758512 يونيفرسال لوجيستكس ش.م.م

PROFILE GROUP S.A.R.L 2761589 RR220660864LB 

 RR220688828LB 2763561 آيةالجمال للتجارة

 RR220661839LB 2809548 اي افنتس ش.م.ل

ALKAHWA SUR MER 2828211 RR220661842LB 

 RR220660705LB 2862141 نيت فود ش.م.م

 RR220662896LB 2894726 بروفشنال ستاف ش.م.م

قوب جروجيع  2980290 RR220689647LB 

 HAJJAR GROUP S.A.L 3029929 RR220682785LBحجار غروب ش.م.ل. 

FOOD GARAGE S.A.L 3306289 RR220661241LB 

 RR220661184LB 3382347 بريمي غرادوس ش م ل

 RR220661167LB 3417763 انطوان اميل ابي شاكر

 RR220661153LB 3417772 جوزف اميل ابي شاكر

 RR220662057LB 3417807 سمر فؤاد األشقر

 RR220661122LB 3440063 ووركس لصناعة المعادن ش.م.م

 RR220661119LB 3444128 التزام ش.م.م

 RR220663636LB 842 شركة فاست مونديال للسياحة والسفر ش.م.م.

 RR220684891LB 10477 ماغرا انترناسيونال

 SARL E.E.E 11935 RR220665739LB شركة الدراسات والتنفيذ ش.م.م

 RR220689426LB 12058 شركة المواسم ش.م.م

 RR220665742LB 18129 صيدلية جديدة

 RR220662176LB 21077 مؤسسة حسن عباس ديب

 RR220689430LB 29945 مؤسسة فضل هللا وهبه

 RR220663959LB 67770 شركة اسكندريان اخوان

 RR220665929LB 90312 مؤسسة خاطر اخوان وشركاهم

 RR220665668LB 95522 شركة انرتك ش.م.م

 RR220663945LB 97963 بوما الشرق االوسط ش.م.م.

 RR220664013LB 98336 نادر سهيل غصاس

 RR220689315LB 102536 جوزف بركات حويس

مؤسسة عادل سرحان - محطة سرحان للمحروقات   125414 RR220664092LB 
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لدين سنو وشركاهلتجارة والصناعةشركة هشام ومحي ا  150841 RR220664101LB 

 RR220664089LB 187861 انترناشيونال ميكانيك كروب ( ايميك ) ش.م.م.

 RR220664415LB 198270 شركة ست جور

 RR220665760LB 220224 حلواني غروب

 RR220660303LB 222699 اعالنات بيروت غروب لصاحبها حسين علي حمود

مال للمحروقات ( محمد حسين جمال )مؤسسة ج  251217 RR220664185LB 

 RR220663790LB 292971 ضرير لصاحبها مصطفى ابراهيم ضرير

 RR220689576LB 297186 شركة كومبيوتر الشرق ش.م.م

 RR220665036LB 308474 انطوان الياس القزي

 RR220664804LB 532333 شركة فياض ش.م.م

 RR220664999LB 574597 نور انترتينمنت ش.م.ل

K.T.ELLAHIBكي .تي.اللهيب  (لصاحبها خالد طعان اللهيب )   619131 RR220664866LB 

الحسين والطبعوني ش.م.م - شركة الحسام التجارية   678657 RR220662848LB 

 RR220666495LB 689036 حسن احمد هبو

 RR220665314LB 971337 باسيل ميكانيكال كونتركتنغ ش.م.م

 RR220665040LB 1225581 لونا ريل ايستايت ش.م.م

 RR220662879LB 1258531 خلدة للتجارة (شفيق انيس مراد)

 RR220665447LB 1406312 الين مخايل المعلوف

 RR220664282LB 1774886 أيتش أم دي ش.م.م

 RR220689179LB 1805149 سكوب ارت اوف كومينيكيشن ش م م

I.T.C.Oشركة عيسى للتجارة  ش.م.م ِ   1865857 RR220664234LB 

 RR220663582LB 1884283 حسين دبوس و اوالده للتجارة العامة لصاحبها حسين علي دبوس

SOJODCO(حسن سجد علي) 1975908 RR220689253LB 

 RR220663551LB 1993336 انتي بار ش م م

SITCO 2000 2096341 RR220665994LB 

 RR220665645LB 2232019 شركة غلم اند مور ش م م

 RR220663596LB 2234272 باسمة عياش

 RR220689868LB 2237811 شركة اس اند كي انفست ش م م

 RR220665331LB 2376829 سي سي دي ش.م.ل

T K PHARMA - 2429380 طارق ابراهيم قهوجي RR220663772LB 

جان شفيق مرقس -مؤسسة مرقس التجارية   2446402 RR220663256LB 

ركةش ASB Jounieh SAL 2473889 RR220686795LB 

 RR220665345LB 2512066 شركة استيراد ش م م

 RR220665583LB 2609832 ار اس تي ان ش.م.م

 RR220661326LB 2651967 عصام بديع نصر

 RR220664645LB 2654512 كرنبري ش.م.ل

 RR220662817LB 2709732 اي ام سي ش.م.م

للتجارة العامةمؤسسة الشحار الغربي   2764639 RR220687875LB 

 RR220689735LB 2900143 ماج هولدينغ ش.م.ل

S.A. group services SARL 3168594 RR220662065LB 

 RR220662587LB 3235844 كاي ناين فيالدج ش.م.م.

 RR220663300LB 3541586 صالح حلبي

 RR220663429LB 3705578 المتحدة للخدمات واالعمال التجارية

  


