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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

 RR212773498LB 35574 ورثة نبيل عساف

 RR211583719LB 44399 محمد سعيد غالييني

 RR212773039LB 56585 مؤسسة ميشال انط صفير

 RR212773555LB 116378 مكتبة بول لتوزيع المطبوعات

 RR212771191LB 237046 كالم بير بروداكشن

 RR211589226LB 243227 شركة الريف لمواد البناء ش.م.م.

 RR212771214LB 243950 لو كاراج ش.م.م

 AL-MATBAA 255966 RR211587313LBمطبعة  - ال 

 RR212770050LB 299334 دارين باك لصاحبها عبد هللا ملص

 RR211589549LB 514589 ش.م.م كيوب ادفرتايزينغ

 RR211589019LB 1210065 غيث محمد العزير

 RR211589835LB 1230694 كود ش.م.م

 RR212773643LB 1246763 كارال نبيه البيطار غانم

 RR211589243LB 1378609 بريفنت ش.م.ل

 RR212772152LB 1486775 شركة غريسكو للمقاوالت والتجارة ش.م.م

 RR211589570LB 1666186 ش.م.مبوب اند باب 

 RR212773674LB 1746049 شركة مديكاليا ش.م.م

 RR212772299LB 1928459 سيتي باك ش م م

 RR211589257LB 1969474 شركة سيدروس انتربرايزس هولدنغ ش م ل

 new yara pharm s.a.r.l. 1985944 RR211589861LBشركة نيو يارا فارم ش.م.م. 

 RR211585476LB 2148120 العامةاسنات للتجارة 

 RR212770032LB 2372801 شركة غصن الجنوب ش.م.م

DEVKEY - 2465255 عبدهللا مطانيوس عبدهللا RR212773904LB 

NOVAJO 2557080 RR211589521LB 

East & west Trading 2570668 RR212773780LB 

Keytraco (شربل كريم كيوان) 2864227 RR212773935LB 

 RR211582038LB 2865479 ش.م.م INFINITI.MEDفنيتي ميد إن

DPY SARL 2867284 RR211582024LB 

 RR212772679LB 2921100 كوازار ش.م.ل.

A.R.M 2948545 RR211585255LB 

 D HOLZ sal 2955338 RR211587295LBهولز ش م ل  - د 

 RR211582700LB 2983016 شركة سكاي وايفز ش.م.م

 RR211588945LB 3006969 عدرامي شوقي اس

 RR211588923LB 3013065 األشقر للتجارة

 RR212774140LB 3024113 ج.ميديك.غروب ش.م.م.

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR212772736LB 3030252 فرانكوفولي ش م ل

 RR212774167LB 3036687 باور ماستر تكنولوجي ش.م.م

Powder Management S.A.L 3100381 RR211582418LB 

Or Piste S.A.L 3100383 RR211582395LB 

 The Notch S.A.L 3129945 RR211588778LBذو نوتش ش.م.ل. 

 RR211587168LB 3156462 شركة جيرمان أوتو سرفس ش.م.ل.

 RR212774365LB 3212342 يازكو ش.م.م.

 RR212774391LB 3247286 كوادرنت ش.م.م.

Figure up 3267959 RR211587208LB 

 MERCATINO S.A.L 3284979 RR212774459LBميركاتينو ش.م.ل 

UMBRELLA ENGINEERING & CONTRACTING 3292312 RR211588248LB 

 RR212773042LB 3319568 سالي نجيب انطون

 RR211586499LB 3330820 سوالريس سبفن لبنان والشرق االوسط

 RR212773073LB 3355900 فاكتوري اند كو ش.م.ل 

J- P Pharmastore 3402857 RR212774533LB 

 RR212773113LB 3420178 الياس نجيب حنا

 RR212773135LB 3435870 ش.م.م - Tawsil Expressتوصيل اكسبرس 

 RR212773158LB 3465118 توينز بركات (توصية بسيطة)

 RR212773189LB 3494373 كابية لوجيستيكس ش.م.ل

 RR211582245LB 3535684 زبكو ش م م

 RR212770559LB 3587 والمصبوبات االسمنتية ش.م.لشركة الرخام 

 RR212770616LB 7199 مؤسسة علي حسين رشيد للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR212770647LB 7882 شركة دسكتوب اكويبمانت اند سوليوشنز ش.م.م

 RR212770735LB 9150 امبوريو بجاني ش.م.م

 RR212773348LB 10968 شركة مجموعة االعمال الدولية ماجستيك ش.م.ل

 RR212770911LB 66114 كاروسري اسد صليبا

 RR212770942LB 72494 داتا برنت

 RR198359583LB 128587 عرمون العقارية

 RR212771228LB 247240 وكاالت موليير لكافة التجارات والصناعات(حبيب محمود جابر)

 RR212771231LB 251773 ايليا عبده الحداد مخلص بضائع مرخص

 RR212770372LB 277247 بركات وشركاه -المركز الدولي للنجارين 

 RR212771320LB 277409 هوشي للتبريد ش.م.م

ART MOTION 1994 S.A.R.L 280694 RR212771355LB 

 RR212773609LB 292888 بيار نبيل سعادة

 screens s.a.r.l 306104 RR212771483LBسكرينز ش.م.م      

 RR212771537LB 311473 وريشربل حنا الخ

 RR212771568LB 313470 عطار ستيل ش.م.م

 RR212771639LB 349547 دلتا سبور (حيدر عزات حيدر)

 RR212771656LB 361105 شركة ووركس ش.م.م

 RR212771660LB 379537 فيوتشر ديستنايشن  ( ابراهيم اسماعيل فوالدكار )

 RR212771792LB 584404 تاندر رانت ايه كار ش.م.م

 RR212771815LB 586255 حنان فؤاد الخوري

 RR212771951LB 797310 حسن سامي حاج

 RR212772002LB 949870 حسن محمد الحجة

 RR212772047LB 1058267 انتغريتد بروجكت سرفيسز ش.م.م

 RR212772095LB 1289337 شركة الياسمين الصحابها غسان ملحم الحشيمي وشركاه

 RR212772118LB 1411631 كيفينز ش.م.م

C M T C 1469880 RR212770430LB 
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 RR212772166LB 1598554 شركة كاريزما ش.م.م.

 RR212771801LB 1750704 ميدي غايت عيسى وشركاه

 RR212772254LB 1857517 شركة بيترز براس ش م م

GRAMAR (محمود عبد الرضا رحال) 1970822 RR212773688LB 

 RR212772311LB 1991142 تك كوربوريشن ش.م.م.هاي

 RR212772342LB 2137204 شركة مجموعة الزين ش م م

 RR212772427LB 2391369 شركة سوفت ليجر ش م م

 RR212772435LB 2437109 شركة كيدز ش م ل

IMAGE SOURCE O.E S.A.R.L 2524687 RR212773762LB 

 RR212772501LB 2575483 ميشال جان رحال

 RR212772563LB 2813837 شركة زريقة للتجارة العامة

 RR212772585LB 2843770 بالل اديب العبيد الخلف

INSIDE DESIGN 2850945 RR212773816LB 

 RR212772617LB 2870444 المعادن الصناعية ش.م.م

 RR212773966LB 2919063 شركة برو ز ش.م.م.

AL BATROS 2920819 RR212772665LB 

 RR212774051LB 2921100 وازار ش.م.ل.ك

 RR212774153LB 3030252 فرانكوفولي ش م ل

 RR212772775LB 3071063 ترايد كونسالت ش.م.ل

 La Pizzaria Domicile sal 3077999 RR212772807LBال بيتزاريا دوميتشيلي ش.م.ل. 

 Retailing Solution S.A.R.L 3096666 RR212772815LBريتيلينغ سولوشين ش.م.م. 

LAPAZ s.a.r.l 3110180 RR212772838LB 

LAPAZ s.a.r.l 3110180 RR212774269LB 

 Mindwhisk S.A.L 3150649 RR212772909LBمايندويسك ش.م.ل. 

 RR212772974LB 3212342 يازكو ش.م.م.

ECLECTIC S.A.L 3276407 RR212772988LB 

ECLECTIC S.A.L 3276407 RR212774445LB 

 RR212774652LB 3282622 كاي برودجكتس ش.م.م.

 RR212774564LB 3373718 ايفريداي سرفيسز ش.م.م.

 RR212776640LB 4704 جهاد هالل وشركاه ش.م.م

 RR212775896LB 9015 الشركة اللبنانية العالمية لتاجير السيارات ش.م.م

 RR212775919LB 41694 شركة تريكو جونيور بالس ش.م.م

 RR212775848LB 46614 لصالح وابنائه للسياحة والنقلشركة ا

 RR212773515LB 50962 ديفينا ميشال ابو جودة

 RR212775304LB 76002 الج دور (كيروز جرجس البعقليني)

 RR212777129LB 86372 شركة الخنسا

 RR212776857LB 89405 شركة كوركجيان للصناعة والتجارة

 RR212776698LB 96327 غسان حسين السبع

 RR212775879LB 97125 شركة اكسيس ش.م.م.

 RR212773569LB 132549 حكمت اديب ضاهر

 RR212773833LB 206975 محل جرجس مطر

 RR212776565LB 241881 مؤسسة شومان التجارية

 RR212775009LB 245324 خالد مرعي القصاب - القصاب للتجارة العامة 

 RR212775437LB 273335 توفيق شكيب القمند التجارية

 RR212771404LB 294612 شركة ماركت باليس ش.م.م

 RR212775936LB 295922 اي .كي ترايدينغ (عماد جورج كساب)

 RR212776636LB 549532 شركة عمون ترايدينغ كومباني ش.م.م

 RR212776667LB 923526 شركة ميداس لالستيراد والتصدير ش.م.ل
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 RR212771982LB 932209 ونال ش.م.مشركة ووتر كير انترناشي

 RR212775794LB 1088465 ايفي ترايدينغ ش.م.م

 RR212776675LB 1129491 تك ش.م.م- شركة آد

 RR212775851LB 1155460 ديستريبيوشن اند ترايد (ميشال انطوان حداد)

 RR212773657LB 1265609 شركة بايك أون ش.م.م.

 RR212772135LB 1472056 ألوسيل ش.م.ل.

 RR212773419LB 1660077 فيصل خليل الميس

 RR212774825LB 1735422 شركة فرست لينك ش.م.م

 RR212773382LB 1818730 شركة االوائل ش.م.م.

 RR212777101LB 1852228 كود اند دوت

 RR212772268LB 1874120 شركة ميزانين انتيريور كونتراكتينغ ش م ل

 RR212775278LB 1911776 حوحو للمقاوالت

 RR212775410LB 1935821 نهى ميشال حداد

 RR212775865LB 1942980 المتحدة للسيارات (محمود عباس كعكوش)

 RR212773705LB 2137204 شركة مجموعة الزين ش م م

 RR212776375LB 2368260 محمود سعيد  برغل

 RR212772400LB 2386800 معلوماتية غروب ش م م

 RR212773731LB 2409421 باكونيا ش م م

 RR212772461LB 2466327 الكترو ميديا انترناسيونال ش م ل

 RR212775445LB 2481385 طارق العزاوي

 RR212773379LB 2750342 شركة دوت كوم ش.م.م

 RR212773949LB 2870444 المعادن الصناعية ش.م.م

REBAND GROUP SARL 2883687 RR212774122LB 

 RR212773847LB 2958214 بنانية المحدودة المسؤولية ش.م.مشركة البركة الل

 RR212774003LB 3015221 روو ش.م.ل.

 RR212774184LB 3047238 فهيم حبيب صليبا

 RR212774198LB 3053304 بيم انترناسيونال ش.م.م.

4M Group S.A.R.L 3089206 RR212774241LB 

 RR212775905LB 3163857 شركة شعنين غروب ش.م.م

 RR212773895LB 3176205 فرج يوسف ابو خاطر 

BUILT IN ENGENEERING AND CONTRACTING S.A.R.L 3193268 RR212774326LB 

 RR212774520LB 3319674 يونايتد ديستربيوشن غروب ش.م.م

 RR212774502LB 3339806 ويل دوليف ش.م.ل

 RR212774595LB 3417719 راوول وليم الخوري

 RR212774604LB 3441296 رس صليباانطوان فا

 RR212774555LB 3467984 فيفيان نعيم رزق معلوف
  


