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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

 RR211588526LB 567810 دياب المتحدة ش.م.م

 RR211585860LB 579977 شركة اتكو انفست غروب ش.م.م

 RR211588455LB 997630 جان ميشال الحداد

TONY TRADING ( عمادطوني جان  ) 1141957 RR211588415LB 

 RR211588441LB 1170801 كالي فود ش م م

 RR211585493LB 1192784 اندريه جورج كنعان

 RR211589022LB 1215947 شركة جاب للغاز والمياه ش.م.م

 RR211585516LB 1252778 محمد علي مشيك

 RR211588163LB 1267487 راي.نهرا.موتورز. (ريمون الياس يوسف حنا نهرا)

 RR211588185LB 1275505 غرين مايل ش.م.ل

 RR211588194LB 1282443 مروان عبود السرياني

 RR211588319LB 1284016 ام اند اي ش.م.م

 RR211584161LB 1358422 روي جوزف شكيبان

 RR211584113LB 1394088 البيرال دي تيجوانا ش.م.م

 RR211587959LB 1591252 فاست لخدمات ونقل السيارات ش.م.ل

 RR211587962LB 1595844 حرقص لمعدات مكافحة الحريق والسالمة ش.م.م

 RR211587976LB 1596408 ج.ب.كالرك ش.م.ل.

 RR211587980LB 1603623 مدرسة دير الرومية

 RR211588061LB 1644009 شركة ام ترايد ش.م.م

 RR211588075LB 1670682 محمد محي الدين الرفاعي

NARCHA (وسام موسى نرشه) 1732152 RR211588150LB 

 RR211587865LB 1765266 كيو بي اس (مرسال جرجي القصير)

 RR211587891LB 1767461 لسليز فاشين ش.م.م.

 RR211587905LB 1768339 شركة شيبار للمحروقات ش.م.م

 RR211587914LB 1774902 لبنان ش.م.م -شركة المشاريع التقنية المحدودة 

 RR211587738LB 1777911 طوان الياس قبالنان

 RR211587755LB 1793701 اميريكان موتورز بارتس

 RR211587769LB 1796900 شركة منشورات الجمل ش.م.م

 RR211587786LB 1798870 شركة فارمان انترناشيونال للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م.

 RR211587110LB 1814506 ل)مؤسسة اوتوتورينو التجارية(حسن عبد هللا خلي

 RR211587503LB 1889819 كورنرستون للتطويرش.م.ل

 RR211587517LB 1910333 غرين دوت

Outdoor Experts SAL 1930323 RR211587565LB 

 RR211587579LB 1931415 ناجي فوزي عبود

 RR211587596LB 1934733 هشام صالح الدين مسالخي

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR211587653LB 1965532 ايت وال ش.م.م

DEVELOPMENT-MARKETING-DISTRIBUTION & more S.A.L 1966203 RR211587667LB 

 RR211587707LB 1992759 سليم ايغو ش م م

 RR211583033LB 2287078 ديب تو كولور ش م ل

GHASS PLAST (حسين عدنان السلمان) 2711951 RR211585697LB 

 RR211581015LB 2748485 مصطفى حلمي ياسين

 RR211586661LB 2761433 محمد احمد اسماعيل.

 RR211587260LB 2857272 غولد ش.م.ل.

Z T C TECHNOLOGY SAL 2873713 RR211587239LB 

 M.A.N.R 2873789 RR211582015LBمايك للتجارة  العامة  

 RR211586012LB 2904971 ستديو ميشال فاضل ش م م

 RR211588574LB 2966399 وورلد وايد واغن ش م ل

 RR211587123LB 2999606 ك .ام. جي ميدل ايست ش.م.ل.

 Silver Meteor-Lebanon S.A.R.L 3019444 RR211588910LB 

FOOD SPECS S.A.L 3027153 RR211588906LB 

 RR211588282LB 3032126 لماس ترايدينغ

 RR211588279LB 3034857 الدرة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.

 RR211588866LB 3036833 ركة غالفاتيك ش.م.مش

 RR211587154LB 3046210 شركة الوى كو (توصية بسيطه)

 RR211586896LB 3054150 أم . ك كونستراكشن منجمنت ش م م

 HOME SPIRIT S.A.R.L 3062433 RR211586715LBهوم سبيريت ش.م.م. 

 RR211586998LB 3069936 ب.ب.أس ش.م.م

 RR211588821LB 3070862 سو ش م مشركة ركتو وفر

 RR211587106LB 3086226 فينش ش م ل

ABS LIMITED S.A.R.L 3098489 RR211585621LB 

 RR211587211LB 3102602 شركة جورج مونس لتجارة االخشاب ش م م

 RR211588795LB 3179072 م.ب.ر غروب ش.م.ل.

 RR211588764LB 3192582 شركة ري اكتس ش.م.م.

 RR211587225LB 3200924 إستيت بارتنرز غروب ش م لريل 

FULL HOUSE CONSTRUCTION 3203327 RR211586750LB 

TEQUENOS SARL 3209719 RR211585581LB 

KUTCH S.A.R.L 3219257 RR211586967LB 

 RR211586879LB 3231639 زيرو واست تكنولوجي اند منانجمنت ش.م.م

 RR211588755LB 3236361 شركة مطر و شركاه ش.م.م

 RR211588747LB 3241880 الديوان للتغليف ش.م.م.

 RR211587185LB 3245426 الين كوميرشل سرفيسيز ش.م.م.

 RR211588367LB 3285958 شركة برايم كاراج ش.م.م.

 RR211588234LB 3292357 ليتوس ش.م.ل

 RR211586370LB 3312130 الوطنية للمواد الغذائية

 RR211588225LB 3320383 .م.ماليت بيم ش

 RR211582072LB 3381967 شركة جي هاندل كو ش م م

 RR211586255LB 3473874 انيس امين الجردي

 RR211584285LB 11245 الشركة اللبنانية للتجارة واالنماء تردكو ش.م.ل.

 RR211584317LB 21666 مؤسسة بيار ياغي للتعهدات والتجارة

 RR211584762LB 70978 جورج حرب وشريكيه

 RR211584780LB 74647 راموس لمواد البناء

 RR211583753LB 90519 شركة مزهر للبناء

 RR211585842LB 104055 الشركة الخاصة لالسكان ش.م.م
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 RR211584396LB 114412 علي احمد قرحات

 RR211584515LB 119212 موسى رشيد السباعي

 RR211584538LB 123632 شركة بروسيس  ش.م.م

 OCEANE S.A.R.L 190831 RR211598466LBاوسيان ش.م.م

 RR211583807LB 239295 نديم اميل الشماس

 RR211583815LB 239637 بترا للمجوهرات ( امجد فرود بهمردي )

 RR211583838LB 257179 اربني مانداليان

 RR211577996LB 269186 شركة ساندا ش.م.م

 RR211615181LB 452619 ش.ت. شركة رماح لألمن والحماية

 p c sign 1275186 RR211584440LBب .س .ساين         

 RR211584127LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

 RR211584467LB 1394104 نيو تك

 RR211584056LB 1435221 سوبرة غروب للمعادن ش.م.م

 RR211583869LB 1580490 روجيه الياس السقيم

 RR211573963LB 2009729 ممساحات مميزة ش.م.

 RR211638647LB 2009729 مساحات مميزة ش.م.م

 RR211583016LB 2300933 آرت ميتال ش.م.ل.

 RR211583002LB 2358831 نقليات رضا حوماني (رضا يوسف حوماني)

 RR211582948LB 2391874 شركة جورج صايغ الكتريك جي.اس.اي. ش.م.م.

 BARSHA SARL 2394824 RR211582545LBبرشا ش.م.م. 

 RR211582903LB 2408354 شركة بالنك ش م م

 RR211579285LB 2504521 حسن محمد يونس -مؤسسة حسن يونس التجارية 

 RR211581718LB 2521317 دي تو دي ش.م.م

 RR211583152LB 2558238 ك.س.انترناشونال ش.م.م.

 RR211581845LB 2729856 كيمبو ش.م.م.

 RR211643505LB 2827086 بشعالنيربيع الياس ال

 RR211619807LB 2832312 تريليكا ش.م.م

 RR211579325LB 2837022 مارون تابت وشريكه- T.T.Dشركة تابت للتجارة والتوزيع 

 RR211583095LB 2944596 فرج توفيق فريج

 RR211583081LB 2946552 شارل بشاره عون

 RR211583387LB 2948457 دولمن دفلبمنت ش.م.ل

 RR211617718LB 2969397 ماجد حنا سعد

Eye pixel Med (محمد محمود ديب) 2995694 RR211619648LB 

Contracting and More 3015791 RR211583356LB 

 RR211582815LB 3020857 جوينت ميديا هاوس ش.م.م.

 RR211583339LB 3029547 شركة تكنيكل بلدرز سوليوشن ش.م.م

ARTORO 3050466 RR211583427LB 

 RR211578648LB 3083684 ام اند جي انتربرايز ش.م.ل.

TIP TOP SARL 3110767 RR211583489LB 

 RR211583461LB 3179319 نجيب الياس عساف

PICADILLY TRADING LLC 3209702 RR211583299LB 

 RR211581205LB 3216067 سيف الدين الكردي وشركاه -شركة يورو وين 

 RR211582320LB 3219351 رسكليير فو

PITSTOP C.C.G MARKET 3225286 RR211582758LB 

 RR211582863LB 3244962 فولو مي ترافل أند توريسم ش م م

Valeo Care  s.a.r.l 3322501 RR211578501LB 

 RR211582090LB 3353072 جنينة بلبل

 RR211586321LB 3359373 لمار للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م
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 RR211618744LB 3368665 بيبلوس فان بالنيت ش.م.م.

 RR211582850LB 3465509 شركة ستيب اهيد نورث ش.م.م

 RR211582846LB 3513586 شركة مطر والزمار ش.م.م.

 RR211585136LB 9515 تريانكل ساوند اند ايمدج ش.م.م

 RR211583722LB 44457 كريم الشيخ

RKEIN (احمد رضا ركين) 60225 RR211584688LB 

 RR211577695LB 190013 سيكيور باركينغ كوربوريشن ش.م.ل

 RR211584419LB 245266 صافي محمد جزيني

 RR211583824LB 246816 مؤسسة مرسل للتجارة العامة (حسن حسين مرسل)

 RR211587097LB 265977 سيتي كومرشل للتصدير

 RR211584060LB 1445736 فاعور لقطع السيارات ش.م.م.

 RR211583872LB 1565618 آيس كلين سرفيس ش.م.م.

 RR211585520LB 1602312 جي سي رباط ش.م.م

 RR211584484LB 1954727 حسام عارف سري الدين(وان ترايدنغ)

 RR211583206LB 2275707 ستالوغالس ش.م.م.

 RR211580156LB 2681071 رحال لالستشارات ووساطة التامين ش.م.م

 RR211581372LB 2686333 اهي ماضيامين ز

 RR211619926LB 2829941 جوزاف انطون للتجارة

 RR211584918LB 2890196 ال روز دو سيم ش.م.م

 RR211585309LB 2908935 حليم شوقي مراد

 RR211586105LB 3006964 ابراهيم نقوال جبارة

 RR211583325LB 3040520 شركة اي باور سيرفسز ش.م.م.

 RR211585666LB 3055635 ي جي ش.م.مشركة وا

 RR211618877LB 3114391 للتجارة والمقاوالت ش م م ١٣٥شركة االعمار 

 RR211585595LB 3201650 ش.م.م Apachشركة 

 RR211583634LB 3216170 اتش . ان . ام ترايدنغ - حمد يوسف المسلماني 

 RR211581616LB 3266786 شركة بروكلين ش.م.م

 RR211578909LB 3271769 فارما انترناشيونال ش.م.مشركة مون 

 RR211578461LB 3273503 كوجو للتجارة وخدمات الفالي باركينغ ش.م.م

 RR211586785LB 3284353 هاي سرفيس كلين اتش اس سي ش.م.م

 RR211583651LB 3311231 شركة االتحاد واالمانة ش.م.م.

 RR211586349LB 3337849 اش داش ش.م.م

 RR211581531LB 3339209 مرة لالدوات الصحيةمر

 RR211586437LB 3372762 شركة دي اند ام فود ش م ل(مغفلة)

ALLONES S.A.L 3380519 RR211586410LB 

PADDLERS LEBANON 3458263 RR211578740LB 

N.J.H. TRADING COMPANY- 3526786 توصية بسيطة RR211585710LB 
  


