
  
                

  

 
 
 

 إعالم تبل�غ
 املوضوع: تبليغ

 
دائرة  –�ات لمصلحة العم –مدیر�ة الضر��ة على الق�مة المضافة   -مدیر�ة المال�ة العامة  -تدعو وزارة المال�ة  

في  مدیر�ة الضر��ة على  دائرة التحصیلهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, المكلفین الواردة أسما
بیروت، لتبلغ البر�د المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورن�ش النهر -مبنى وزارة المال�ة,  قرب قصر العدل �مة المضافة, الق

منهم خالل مهلة ثالثین یومًا من تار�خ نشر هذا اإلعالم, وٕاال �عتبر التبل�غ حاصًال �صورة صح�حة �عد انتهاء مهلة 
 سیتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المال�ة: علمًا أنه  ,المراجعة المشار إلیها أعاله

   
 رقم البر�د المضمون  رقم المكلف اسم المكلف

KAYSSI CARS 2002939 RR152960425LB 

 RR155571084LB 2020483 �الن ات غروب ش.م.ل.

 RR155574562LB 2025749 لی�الینك ش.م.م

 RR155571107LB 2029412 �ر ش م مالشركة المتحدة للص�انة والتطو 

 RR155571124LB 2047946 سامر ال�اس صفیر

 RR152958651LB 2063566 شركة مستر سوكس ش م م

 RR155571141LB 2071669 شركة تایر اند كو ش.م.م.

)احمد محمد انور نعوس وشر�كه احمد محمد نور الدین (توص�ة �س�طة  M&D . GROUP 2072785 RR155571155LB 

 RR155571169LB 2084908 رافي ارتین قوجه كوز�ان

 RR155572425LB 2118973 عبد المجید احمد شیخ حسن

 RR152960451LB 2119734 ن�ازي جوهر وشر�كته توص�ة �س�طة -شركة راني للتجارة العامة والمقاوالت 

 RR155571186LB 2122829 شركة دبل یو ش م م

 RR155571190LB 2124407 ن التجار�ةشركة خالد القصیر وخلیل اندرو 

 RR155571212LB 2127471 عاهد لتجارة الحدید والخرضوات والمعادن

 RR155571243LB 2132215 مكست میتلز

 RR155571257LB 2137532 طوني ال�اس العاقوري 

 CTP 2139342 RR152954805LBكولینغ ت�م �الس 

 RR152950750LB 2145529 شركة ترایدینغ غات ش.م.م.

 RR155569001LB 2167940 المتحدة للحدید ش م م

 RR155569015LB 2178937 شركة ا�غل میتال ش م م

 RR152956766LB 2184954 حدائق الص�في الحضر�ة ش.م.م

 RR152922215LB 2185876 شركة درایف اوتو�ارتس ش.م.م.

 RR152936449LB 2203565 شكري عبدو للجلد�ات والتجلید ش م م

Professional Development Group s.a.r.l 2205025 RR152961094LB 

 RR152956810LB 2209833 كو ش.م.م. -�از 

 RR146979581LB 2210871 مارلین �ستاني

 RR155569925LB 2213002 شركة فود رایت ش م م

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة

1 



 RR152951962LB 2214147 بلو بو�نت یختینغ لی�انون ل�متد ش.م.م.

 RR152936470LB 2214460 وشركاؤهعادل اسعد مساعد 

 international cash back s.a.r.l 2221537 RR152936506LBانترناشیونال كاش �اك ش.م.م 

 wissam corp 2222016 RR152961117LB -شركة وسام 

 RR152936510LB 2223121 شركة نیو كونسیبت ش م م

 RR155569505LB 2227569 جورج ولید یونس بو یونس

 RR152954589LB 2228950 ونضال الجردي �الل

 RR155568139LB 2231272 الرا�ات للس�احة والسفر ش م م

 RR152956823LB 2231826 شركة ب�ضون د�كوراتیف فابر�كس ش م م

 RR146967552LB 2233985 شركة نورتن س�كیورتي س�ستمز ش.م.م.

 RR152936545LB 2233985 شركة نورتن س�كیورتي س�ستمز ش.م.م.

 RR152956837LB 2234303 شركة اور�انتال غاردن ش.م.ل.

 RR152945635LB 2236366 شركة بیروت لالدارة العقار�ة ش.م.ل

 RR152961125LB 2237424 مؤسسة سعید لبیب مسرة

 RR152955540LB 2239840 براشن بلو ش م ل

 RR152929978LB 2240516 او�ن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل

 RR152951225LB 2242136 شركة ا�فاندي ش.م.م.

 RR146979595LB 2251228 رشید بلوط

 RR152923927LB 2251228 رشید بلوط

 RR152944388LB 2251610 محمد غازي احمد دو�دري 

 RR152956868LB 2273350 ش م م iHOMESشركة 

 RR155574457LB 2273580 محمد حسن

 RR152943232LB 2277541 سیرج رزق 

 RR152961134LB 2318933 غسان مطر

 RR152951208LB 2334840 محمود هالل الف�اض

 RR152944391LB 2340125 محمود عمر العمر

 RR152956899LB 2372801 شركة غصن الجنوب ش.م.م

 RR146967742LB 2375164 الشركة الخلج�ة اللبنان�ة للمقاوالت ش م م

 RR155569545LB 2379764 شو ش.م.ل.

 RR152961151LB 2380227 یوسف عبدهللا غصوب

WEST TROPICANA S.A.R.L 2385249 RR152934828LB 

 RR155569562LB 2386916 جورج م�شال بهنام

 RR152938039LB 2387682 شركة دان�ال لتاجیر الس�ارات ش.م.م

 RR152930018LB 2389914 حبیب جوز�ف الحداد

 RR146967813LB 2391369 شركة سوفت لیجر ش م م

 RR152950406LB 2394371 وسام لحود للتعهدات والتجارة

 RR152923944LB 2397118 فردان ستار ش م ل

 RR152938100LB 2397603 شركة كالودز ش م م

 RR152934814LB 2402318 الشركة البنان�ة المتحدة للتعهدات ش.م.م.

 RR152947870LB 2403706 علي احمد قصی�اني

 RR146967858LB 2408294 سولیوشنز ش.م.م.-شركة ج

 RR146967861LB 2408381 نارد كولكتیف ش.م.م

 RR146967875LB 2408390 كوكي جار ش.م.م

 RR152938144LB 2408390 كوكي جار ش.م.م

 RR146968345LB 2411502 ر�اض شیخ موس خلیل

 RR146967901LB 2412469 ال�اس حب�قة للتجارة العامة ش.م.م

 Jadaa Mechanical Contracting 2417886 RR146966251LBع م�كان�كل كونتراكتینغ ( توص�ة �س�طة ) جد

 RR152930035LB 2427149 شركة غزاوي اخوان ش.م.م
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 d.plus contracting s.a.r.l 2427174 RR152938201LBشركة د.�الس للمقاوالت ش.م.م 

 RR146965636LB 2428045 شركة جو كاف�ه ش.م.م

 digi print 2431940 RR155576121LBشركة دیجي برنت ش.م.م 

 RR152930049LB 2433145 بوان فرغیل (جاد ر�مون قازان)

 RR155574783LB 2437292 االزدهار للتجارة العامة

 RR152930066LB 2438075 ال�سام لتجارة المعدات الثقیلة

 RR152930070LB 2441636 اس�اد (عبود ال�اس الحاج و یوسف ال�اس الحاج)

 RR152927946LB 2442701 جورج ال�اس بركات

 RR155574443LB 2443128 سمیر مسره

 RR152938263LB 2446453 راز�د ش.م.ل.

 RR155569593LB 2453709 شركة فرحات التجار�ة ش.م.م.

 RR152956987LB 2459686 شركة الخدمات التمو�ن�ة اللبنان�ة ش م م

 RR146965707LB 2460236 .م.ممالتي و�لدینغ ش

 RR152959246LB 2462682 �ابیون �الن ش م م

 RR152938303LB 2464122 شركة المنیوم ماسترز ش.م.م

 RR152956995LB 2465732 اكوا سكاي انترناسیونال ش م م

 RR146965738LB 2471364 سوغل ش.م.ل.

 RR152938325LB 2471364 سوغل ش.م.ل.

رة العامةللمحروقات والتجا  RAS 2534250 RR155572456LB 
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