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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

ARTECH FOR MARBLE S A L 9506 آرتك فور ماربل ش.م.ل RR215879419LB 

 RR215877965LB 12442 شركة روبيا ش.م.م

 RR215877979LB 12640 للبالط والرخام ش.م.م R.Mشركة 

 RR215885343LB 41539 روي زخيا الدويهي

 RR215885618LB 79622 حاتم كومباني

 RR215882744LB 96963 انطونيوس بدوي الخوري

 RR215883152LB 98179 شركة بو نادر اخوان

 RR215879921LB 177672 سي بروز ش.م.م

 RR215884144LB 209407 الشركة اللبنانية العربية للمشاريع

 RR215876196LB 212617 يحلي للتجارة العامةمؤسسة مد

 RR215877758LB 233910 حسن عيسى شاهين

 RR215878197LB 388143 التي آرت ( بشاره الياس نكد )

 RR215882421LB 388143 التي آرت ( بشاره الياس نكد )

 RR215880712LB 414760 شركة رمزي صليبي ش.م.م

 RR215883943LB 587648 احمد عباس عباس

 RR198392496LB 970371 (جوزف ادوار الحويس) SOFTWATERسوفتوتر 

 RR215883855LB 1206771 محمد علي أسعد

 RR215878360LB 1257598 صيدلية ميريان

 RR215878245LB 1261722 مابال جورج الزعتيني

 RR215884935LB 1338292 جميل ظافر الجمل وشركاه -شركة اليغانت هاوس 

 RR215880536LB 1466361 ي معتوقحسن صبح

 RR215878515LB 1525119 ( كتورة نقوال القسيس )   W.I.Mو.أ.م   

 RR215884365LB 1659817 االن جورج زهر

 RR198396524LB 1697378 جميل ظافر الجمل

 RR215878532LB 1785141 ديكو ديا

 RR215878271LB 1786056 ليد للهندسه ش.م.م

 RR215876474LB 1876244 لسيارات ش.م.مالورا لتأجير ا

 RR198396538LB 1922494 ساراسو ش.م.ل

 RR215878563LB 1939941 أن.أر.جي ش م م

 RR215878299LB 1960058 يبكو ترايدينغ ش م م

 Biry For Commerce 1998368 RR215877642LBبيري للتجارة العامة 

 RR215884541LB 2026929 اوتو ترايدنغ ش.م.م. - ام- سي-ام

SECAND HAND CHOICE 2050200 RR198395855LB 

 RR215876412LB 2083795 حسن حسن بركات -اوميغا سيراميك 

 united brothers traiding co sarl 2144728 RR215883634LBاألخوة المتحدين التجارية ش.م.م 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 mansis trading co ltd 2395074 RR215885635LBمانسيس  ترايدنغ ش.م.م 

 RR215884294LB 2395114 روبرت هوس ديكور ش.م.م

 digi print 2431940 RR215885198LBشركة ديجي برنت ش.م.م 

 RR215879949LB 2448352 شربل توفيق سالمي

 RR215881899LB 2461619 ميشال فيليب غانم(ميستل)

 RR218422937LB 49800 ايلي يوسف الحلو

 RR215883930LB 76010 نرمي فاشن ميساك نرسييان

 RR215883515LB 188348 مؤسسة محمد قاسم غدار التجارية

 RR215876514LB 241748 مؤسسة نعمة للتجارة العامة لصاحبها عبد هللا احمد نعمة

 RR197802212LB 251315 مؤسسة اليسا لالستيراد و التصدير لصاحبها موسى محمود درويش

 TECHNI TECH 309735 RR218423433LBتكني تك 

 RR218423481LB 320726 اكتيف مانيا ش.م.ل

 RR197802518LB 476196 انترناشيونال باغ ش.م.م

 RR197802141LB 678312 الفجر لالستثمار ش.م.م

 RR215876655LB 703328 شركة المحيط للتجارة و الصناعة ش. م .م

FARAH AUTO 813963 RR218423067LB 

 RR215876721LB 835938 شركة غوست ش.م.م.

Triple R Corporation 1296778 لصاحبها محمد يوسف صفي الدين RR215877055LB 

 RR215877165LB 1439764 شركة الجنوب للتجارة العامة

 RR198395807LB 1744927 اوما انترناشينال ترايدينغ ش م م

 RR215860939LB 1744927 اوما انترناشينال ترايدينغ ش م م

 RR215882214LB 1846788 لي للصناعة والتجارة ش.م.م.شركة شما

 RR215878577LB 1941429 شركة مجدليون للتجارة العامة

 RR215877188LB 1963399 منير عنيسى للتجارة ( منير حسن عنيسي)

IMG - INTERNATIONAL MARKETING GROUP( علي احمد فواز ) 2003144 RR215877660LB 

 RR215884453LB 2075609 غاما سيراميك ش م م

GALTECH SARL 2487213 RR215881465LB 

 RR215880831LB 2502610 حبيب باور سولوشن ش.م.م

 RR215885119LB 2546077 بالل محمد حجازي

 RR215880669LB 2551120 صليبا غروب ش م م

 RR215877276LB 2552642 أ.ب.س.أوول بيزنس سوليوشنز ش.م.م

 RR215880859LB 2558312 لتعهدات ش.م.م.أ.ج.م. للتجارة وا

 RR218423124LB 2565299 شركة "اكسيد" ش.م.ل

 RR215880730LB 2567885 شركة لوميكو ش.م.م.

 RR215884379LB 2582431 خالد أحمد عبدو

 RR215879918LB 2582756 عبود غروب ش.م.م.

 RR215881939LB 2629278 شركة سيمون جرجس فنيانوس وشركاه

 Reinepharm 2633142 RR215880160LBن فارم ش.م.م. ري

 royal trading 2637248 RR218423141LBرويل ترايدنغ 

 RR215884250LB 2686963 مجموعة حلواني للتجارة العامة ش.م.م

 G.T.C/Global Trading Company S.A.R.L 2712426 RR215881426LBشركة 

 RR215880624LB 2735975 شركة الطاقة والتحكم ش.م.م

 RR215883974LB 2764892 عمر محمد المغشوش

 RR215885096LB 2769698 الياس بدوي الدويهي

 RR215880615LB 2784260 شركة الكوثر للتجارة العامة

 RR215881960LB 2790727 بالل محمد شحود

 RR215885706LB 2812111 رزق موتورز

 RR215880757LB 2862552 شركة ملحم و بعيني ستيل ش م م
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 RR215884056LB 2936678 الملك للمحروقات علي غازي جعفر وشركاه

 RR215884590LB 2946603 سمير يوسف طوبيا االشقر

Silver Meteor-Lebanon S.A.R.L 3019444 RR197802359LB 

 RR215883475LB 3061319 شركة المصري االهلية - شركة المصري وشركاه _ توصية بسيطة 

 RR215885374LB 3152131 ابراهيم مقبل بلعيسورثة 

 RR198393545LB 3313183 شركة أ. م. أي. ترايدينغ ش.م.م

 RR215873610LB 3587 شركة الرخام والمصبوبات االسمنتية ش.م.ل

 RR215872013LB 12903 شركة فيا ليبان ش.م.م

 RR215875139LB 17381 محطة سكيكي للمحروقات

 RR215867937LB 50254 سابا محطة محروقات رضوان

 RR215861395LB 52904 رفعت نقوال مخائيل سابا

 RR215875496LB 80878 السكاربا

 RR215873518LB 83977 مطبعة المتن الحديثة  نصور وشركاه

 RR215873915LB 86964 مؤسسة عبد الرحمن شمسين وشركاه

 RR215873858LB 88434 شركة بصيبص للديكور والتجارة العامة

 RR215874941LB 99710 دهانات فينيسيا

 RR215873549LB 104187 ترانس تريد ش.م.م

 RR215874955LB 106562 مؤسسة محمود خريس

 RR215875071LB 176262 )١مؤسسة محمد حسين حسين (ف

 RR215867702LB 182980 اشرف ديب عبد نصر الدين

 RR215875258LB 201429 سانت اكسوبري

 RR215875187LB 214056 ريس للسياراتمؤسسة عت

 RR198392955LB 219710 علي عبد الرؤوف سبيتي

 RR215875244LB 226296 شركة استروم تليكوم ش.م.ل

 RR165270132LB 255137 مؤسسة ابو فيصل للمحروقات لصاحبها بطرس الياس ابو فيصل

 RR215875006LB 296855 سونيا فايز ابو شعيا

LEAD COMPUTERS S.A.R.L 448658 RR215867720LB 

LEAD COMPUTERS S.A.R.L 448658 RR215871463LB 

 RR215874972LB 851073 اكوز لالنتاج (انطوان سعد هللا زوين)

 RR215871242LB 1327029 االرياف اللبنانية للتجارة والصناعة

 RR212788002LB 1486200 سيركل اوف تراست هولدنغ ش.م.ل

 RR215873889LB 1623130 راحسان يوسف صب

Atlantic...Ventilation,Heating&Cooling(سامي جابر نعيمه) 1943073 RR212789405LB 

 RR212790301LB 2075431 شركة خوري غلوبل بزنس ش.م.م.

 RR215875329LB 2087294 للتجارة والتعهدات ش.م.م A.M.Hشركة 

 RR215875346LB 2124407 شركة خالد القصير وخليل اندرون التجارية

 RR215874102LB 2149309 ليسا للتجارة (حسن جميل الراعي وشريكه) توصيه بسيطه

 Food services 2156101 RR215868084LBفود سرفيسز 

 RR215874120LB 2161888 شركة بابيلون ميديا ش.م.ل

 RR215874155LB 2168700 هوسبيتاليتي انفستمنت ترايدنغ اند سرفيسز ش.م.ل

 RR215874164LB 2174494 لورانس محمد المحمد

 R2C Restaurant Catering Company S A L 2208294 RR215874615LBشركة 

 RR215874632LB 2234272 باسمة عياش

 RR198391513LB 2237490 مؤسسة زيدان وهيب الشامة

 RR215874646LB 2238579 رياض خالد المحمود

 RR215874677LB 2372801 شركة غصن الجنوب ش.م.م

 RR215874717LB 2381067 شارل هنري دولوبكوفيتش

 RR215874725LB 2391288 ضاهر حسين حمود - جبل عامل الصناعية 
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T K PHARMA - 2429380 طارق ابراهيم قهوجي RR215874748LB 

J.ART-BETON S.A.R.L 2463402 RR215874805LB 

 RR215874819LB 2464817 حمن علي الدرعبد الر - للسيارات  ABOUDI CARمعرض 

 RR215863555LB 2469409 شدياق ريزيدانس

 Lola Travel sarl 2493005 RR215874840LBشركة 

 RR215874867LB 2507800 شركة سوالرنا ش.م.م

 RR215874875LB 2507884 عباس حسين جوهر

 RR215873141LB 2593199 نزال للتجارة العامة(سلمان سعيد نزال)

 RR212791077LB 2605170 نادين نديم الخوري-سبريداد 

 RR215867574LB 2607610 محمد علي زكريا دمج

 RR215870410LB 2610618 شركة مارون الياس مشعالني وشركاه

 Y &B sales-distribution 2908223 RR215861775LBشركة 

 RR215868610LB 2917711 شركة غورصن ش.م.م.

 RR165270027LB 2948111 ات المعارض و المناسبات ش.م.مشركة سيز لخدم

G M G Diagnostics Ltd 2950282 ش.م.م RR215868172LB 

 RR215864445LB 3076690 -عبد الكريم أيوب وشريكته- ايفرست ديكور سنتر

 RR215873892LB 3109182 شركة الشروق اللبنانية ش.م.م

 RR215862736LB 3267620 صفير للحفر والتعهدات ش.م.م

 RR215864065LB 3314605 انطوان حليم صفير

 RR215873155LB 3330632 امريكان فود تريدنغ كومباني ش.م.م

 RR215873668LB 3381967 شركة جي هاندل كو ش م م

 RR198395360LB 3421622 عباس مسلماني للتجارة ولتجهيز المطاعم

Millennium For Luxury Travel And Hospitalty s.a.r.l 3518363 RR215867075LB 

Threepro S.A.R.L 3542369 RR198395665LB 

SIRIUS TRAVEL. CO. SARL 3572984 RR215869589LB 

  


