
1 

  
                

  

  
  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 ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة,  القيمة

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:م نشر هذا اإلعالم على الموقع علماً أنه سيت ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR200286241LB 78726 صيدلية ابن سينا الجديدة

 RR200288980LB 1623595 تروا .جي.أش

 RR200290855LB 225289 حبيب سليم الحلبي

 RR200295288LB 1252778 محمد علي مشيك

 RR200296385LB 1172491 روجه ضو وشركاه ش م م

 RR200296513LB 1298333 محمد ابراهيم صالح

 RR200297139LB 615347 مؤسسة حسن محمد علي شومان

 RR200297160LB 824915 حسن محمد قصيباني

 RR200297195LB 1015396 محمد فاروق جميل سالمة

 RR200297200LB 1039481 (حسين جواد جواد) JAWADCOجوادكو 

 RR200297289LB 1180579 ال روزا غروب ش.م.م

 RR200297536LB 1322726 تيم كمبيوتر (محمد حسن النعماني)

 RR200297598LB 1348182 احمد علي عزالدين

 RR200297615LB 1356853 يحي محمد نور طبارة

 RR200297655LB 1390069 طالل مصطفى علي

 RR200297690LB 1473164 محل فاروق سالمي

 RR200297964LB 111349 ناهض بتروليوم

 RR200298046LB 183666 باكاليتكس - معامل الهراوي للبكاليت 

 RR200298050LB 2813837 شركة زريقة للتجارة العامة

 RR200298063LB 765275 بادي ستار: نوتريشن اند فيتنس سنتر ش.م.م

 RR200298085LB 3400965 شركة انتليجايل لبنان ش.م.م

 RR200298103LB 1192784 اندريه جورج كنعان

 RR200298117LB 174308 مؤسسة روجيه عيسى عازار

 RR200298125LB 1856026 سيروس كرياسيون ش م م

 RR200298148LB 1867277 شركة ذي ايغل تكستيل ش م م

 RR200298179LB 1948503 اوتو سايلز سيتي

 RR200298182LB 1952001 منصور للتجارة

 RR200298222LB 2988729 باسمة علي مزهر

 RR200298275LB 1716397 اي اتش تي للتجارة العامة والمعادن

 GM 1719211 RR200298284LB- شركة خالد مريم و شركاه

Western Imports 1827480 RR200298307LB 

 RR200298315LB 1846788 شركة شمالي للصناعة والتجارة ش.م.م.

 RR200298355LB 1989902 شركة سبورتس ريبابليك ش.م.ل.

Pixelinvention 2011284 RR200298369LB 

 RR200298386LB 2017256 شركة الود ان كلير ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR200298390LB 2020667 الرا داود ابو زيد

A.G.F. CO. s.a.r.l 2024255 RR200298409LB 

 RR200298412LB 2036497 ش.م.م. HT TRADINGشركة 

STP TRADING S A R L 2038390 RR200298430LB 

 RR200298474LB 2099831 محمد محمود المصري

 RR200298488LB 2102931 شركة فورمز استشاريين ش م م

 RR200298491LB 2114379 آر سكوير سي فور جنرال ترايدنغ ش.م.م.

 RR200298514LB 2148120 اسنات للتجارة العامة

 RR200298576LB 2168900 وفاني مانجمنت (سي.جي.ام.) ش.م.لكازا جي

 RR200298593LB 2174157 عبادي للتجارة والتدوير

 RR200298616LB 2184420 شركة عودي سونك كوربوريشن ش.م.م

 RR200298620LB 2188524 للخدمات ش م ل 999شركة 

 RR200298695LB 2279882 سيرفيس انجينيرينغ ش.م.م.

 RR200298704LB 2281980 الشامي للتجارة (خالد الشامي البيرقدار)

 SIC 2311871 RR200298718LBالمؤسسة العالمية للتجارة 

 RR200298749LB 1194859 فاضل التجارية (يوسف حسين فاضل)

 RR200299483LB 1018559 نجيب ابو ديب للتجارة والصناعة

On STAGE S.A.L 1079659 RR200299506LB 

 RR200299510LB 1094109 المجموعة اللبنانية الدولية لالخشاب  ش.م.م

 RR200299523LB 1105759 شركة سلطان التجارية

 RR200299554LB 1124202 احمد الحسن

 RR200299735LB 1241650 محمد سامر مصطفى الحلواني

 RR200299744LB 1242418 شركة انشاءات للباطون الجاهز ش.م.م.

 RR200299761LB 1246650 حمد دبوسعلي م

 RR200299863LB 1385462 جي. اس. ال. للهندسة الكهربائية والميكانيكية  ش.م.ل

 lE YEN CO. S A R L 1290284 RR200299934LBشركة لوين ش م م  

 RR200299951LB 1290999 خضر علي الحاج حسين

 RR200299965LB 1291278 نيو الين كوربوريشن ش.م.م.

 RR207340052LB 1409490 مؤسسة دي بي اس (خليل رضا بندر)

 RR207340070LB 1429132 مهدي محمد سليمان جعفر

 RR207340137LB 1472056 ألوسيل ش.م.ل.

International Catering Multi Services Lebanon S.A.L 1494198 RR207340168LB 

 RR207340208LB 1563991 مؤسسة دنش لالنشاءات(محمد بهيج دنش)

 RR207340256LB 1305024 شركة دانية التجارية

 RR207340313LB 1323715 شركة الحاج للنقل وبيع مواد البناء التجارية ش.م.م.

 RR207340432LB 1351090 هير اند بيوتي كونسبت ش.م.م.

 RR207340450LB 1358422 روي جوزف شكيبان

 RR207340517LB 1368230 لنكو بيطار ش م م

 RR207340640LB 1428202 حسان علي العبد هللا

 RR207340667LB 1441723 الحسين للتجارة

 RR207340769LB 1460932 محل محمد حسان فتح هللا

 RR207340809LB 1466972 شركة آي دي أند سي ش.م.ل

 RR207340830LB 1473897 ساوا غروب ش.م.م.

CREDIT FOR CARS 1145134 RR207340945LB 

 RR207340959LB 1156098 كوين دارت كاليري منيع

 RR207340976LB 1170801 كالي فود ش م م

 RR207340980LB 1171302 واندرز ش م م

 RR207341058LB 1724112 اوتو شديد للتجارة و التعهدات
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 RR207341319LB 2089267 رنا للتجارة ( رافت عبد الرحمن ازمرلي)

 RR207341424LB 2179898 لعامه والمقاوالت ش م مشركة فلكس ستون للتجارة ا

 RR207341543LB 2576559 مجموعة البلطجي للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.م

 RR207341659LB 1237955 كراون تورز للسياحة والسفر

 RR207341676LB 1275505 غرين مايل ش.م.ل

 RR207341755LB 1889056 شركة بدروس ش م م

 RR207341764LB 1954727 ي الدين(وان ترايدنغ)حسام عارف سر

 RR207341778LB 1796900 شركة منشورات الجمل ش.م.م

 RR207341795LB 1394104 نيو تك

 RR207341971LB 3085059 محمد عماد خليل حركة

 RR207342521LB 36886 زياد اكرم صعب

 RR207342549LB 960801 شركة المتوسط للتجارة العامة ش.م.م

 MYBEL S.A.R.L 10166 RR207342570LBمايبل ش.م.م 

 RR207342950LB 162931 بلدينغ آر اص ش.م.م

 RR207343093LB 1188611 رانيا جورج قازان

 RR207343399LB 65492 مستودع ادوية سالود ( ندى صعب )

 RR207343408LB 1423968 شركة ابناء فؤاد قبالن للتخليص والشحن ش.م.م.
  


