
  
                

  

 
 
 

 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

 RR172005929LB 9131 شركة جاموس ش.م.م

 RR171989696LB 28913 مؤسسة زغیب للتصن�ع اآللي (انطوان حبیب زغیب)

 RR171987505LB 76078 �النتا فلورا

 RR172006677LB 192120 ورم�ه ش.م.مشركة لی�ان غ

 S.P.R 205888 RR172000904LBاس.بي.ار 

 RR172001140LB 217597 أ ي ج ش.م.م

 RR172001961LB 248129 سل�م انطون هوشر

 RR172002542LB 288712 شركة سكار�ینا ش.م.م

 RR169185219LB 305447 شركة فانكي تاون ش.م.م

 RR171996286LB 305943 فیلیب سامي صلی�ا

 RR172003066LB 351227 شوكو غران ش.م.ل

 RR169180769LB 553721 شركة االتحاد التجاري ش.م.م

 RR169180980LB 570216 (�اتر�س�ا جوزف خلیل)CUT WOOD-كات وود 

 RR169181075LB 574597 نور انترتینمنت ش.م.ل

 RR172003931LB 586452 ب�طار ترایدنغ

 RR169181265LB 599982 ال�اس نعمان �اخوس

AIIZ (ند�م ادمون سل�مان) 654557 RR169181818LB 

 SATRADCO S.A.R.L 654711 RR172004251LBسطرادكو ش.م.م 

 RR169181968LB 665708 دایركت ماركتنغ دي.ام ش.م.ل

 RR169182098LB 678312 الفجر لالستثمار ش.م.م

 RR169182107LB 680188 شركة ترانز�مو ش.م.م

 TOP EQUIP S.A.R.L 689277 RR169182186LBتوب اكو�ب ش.م.م  

 RR169182478LB 726333 ش.م.م M-Aشركة 

 RR169182725LB 767900 علي محمود عودة

SHAHLA TRADING SGS 824922 RR172010190LB 

 RR169183460LB 835938 شركة غوست ش.م.م.

 RR169183164LB 871506 مؤسسة ر.م.س. للتجارة (ر�اض مرشد سالمة)

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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Gowete Group Commercial GGC S.A.R.L 897223 RR169183629LB 

MEDIGAMP PLUS 904731 ش.م.م RR169183703LB 

 RR169183782LB 923526 شركة میداس لالستیراد والتصدیر ش.م.ل

 RR169184156LB 986601 السمرا للتجارة (جوز�ف جورج السمرا)

MODA GROUP S.A.R.L 1095546 RR169184805LB 

 RR169184893LB 1104071 رضوان علي قرعوني

 RR169185275LB 1129491 تك ش.م.م-شركة آد

 RR169185647LB 1162805 غیث سل�م الب�طار

 STE TECHNO SYSTEMS S.A.R.L 1177188 RR172010036LBشركة تكنو س�ستمز ش.م.م  

 RR169186112LB 1192765 مؤسسة خلیل مرهج

 RR169186792LB 1234539 توما الخوري عادل 

 RR169186832LB 1237999 انور احمد االبراه�م

 RR169186925LB 1246650 علي محمد دبوس

 PLATINUM PITCH L.L.C 1250914 RR172010107LB�التینوم بتش ش.م.م.

 RR169186996LB 1255632 شركة كالیري تامر ش.م.م

 ZOUK MODERNE TOURNE MACHINE 1258255 RR169180477LBشركة مخرطة الذوق الحدیثة 

 ZOUK MODERNE TOURNE MACHINE 1258255 RR169187055LBشركة مخرطة الذوق الحدیثة 

 RR169187095LB 1260848 ستار ش.م.م.

 RR169187170LB 1273370 صیدل�ة ایلیو نبیو (ماري كلود ول�م ضاهر)

 RR169189666LB 1278997 كبر�ال ملكي غروب ش.م.ل

 RR169180313LB 1285313 شركة ال فاكیو ش.م.م

 RR169187625LB 1296053 بوالركوم ش.م.ل

Triple R Corporation 1296778 لصاحبها محمد یوسف صفي الدین RR169180225LB 

 RR169187722LB 1301178 محمد حسین الرحال

 RR169187740LB 1302906 شركة الج�الي للتجارة العامة ش.م.م

 RR169187965LB 1335649 تو�فور لی�انون ش.م.م

 RR169188246LB 1360734 مضخة �اطون -مؤسسة جورج دب�اني

B & CO. SARL 1369955 RR169188351LB 

 RR169188396LB 1372106 جوز�ف مارون نجم

 RR169189051LB 1440336 جان قره بت انازون�ان

 RR169195057LB 1465168 حكّ�م هوم ش م م

 RR169189255LB 1466144 محمود علي سبلیني

 M.R.K s.a.r.l 1473401 RR169189309LBشركة 

 RR169189431LB 1488232 شركة م�ست�ك ش.م.م

 RR169196287LB 1506748 كرایزي مالتي مید�ا ش.م.م

 RR172008718LB 1510836 كاي اند ار انترتمنت ش.م.م

 RR169196429LB 1584960 غلو�ال بزنس لینك ش.م.م

 RR169196432LB 1588242 امیر�كان امبورت

SWS Canada SAL 1616202 RR172009165LB 

 RR169196517LB 1626940 انطوان القزي 

 RR172009276LB 1626940 انطوان القزي 

 RR169196551LB 1633139 كروسري ماج�ك هاوس ش.م.م.

 RR169196582LB 1636376 شركة ن�فادا للس�ارات ش.م.م.

 RR172009700LB 1655769 الكترو اوتو ش.م.م

 RR172009735LB 1661256 یوسف قل�عاني وشركاه - NAIAشركة نا�ا 

 RR172009894LB 1693394 داود لتوز�ع الكومبیوتر

 RR169196755LB 1712231 شركة سورالكو ش.م.م.

 RR169190721LB 1726218 سیتي هاوس ش.م.م.

2 



 RR169196843LB 1727765 �عقوب التجار�ة

 RR169196865LB 1729154 شركة قو�ا اوتوالین ش.م.م.

 RR169196874LB 1730343 جي.سي. وود ش.م.م.

 THREE METAL 1731364 RR169196905LBثري میتال 

 RR169196097LB 1737973 شركة فر�ش ناتشورال بروداكتس ش.م.م (ف.ن.ب)

 RR169196110LB 1739273 محمد ابراه�م ابراه�م

 RR169191086LB 1748628 غلو�ال رایز ش.م.م

 RR169191293LB 1764524 مدیو �الست ش.م.م

 RR169191276LB 1766250 مؤسسة داود حسین جهمي التجار�ة(داود حسین جهمي)

 rayna group s.a.r.l 1771205 RR169191404LBشركة راینا غروب ش.م.م. 

 RR169195091LB 1771549 رایز اند رونز ش.م.م

AKSA  international  1771675 عق�قي وصالح RR169191418LB 

 RR169192532LB 1795976 عنید للصناعة والتجارة ش.م.م.

DEALERS DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL1797035 .ش.م.م RR169192546LB 

 RR169195162LB 1800953 شركة ج�مي للتجارة الدول�ة ش.م.م.

 RR169195216LB 1808046 میتاكون 

 RR169192682LB 1810126 شركة مزا�ا التجار�ة ش.م.م.

 RR169192696LB 1814506 مؤسسة اوتوتور�نو التجار�ة(حسن عبد هللا خلیل)

 DOUDOU CONFECTION 1815768 RR169192722LBشركة دودو كونفاكشن 

 RR169192767LB 1819384 فرسان العرب للتجارة والخدمات العامة

 RR169192784LB 1820348 س ش.م.م.یون�فر 

 RR169195264LB 1824024 أس.أم.أس. سب�س�ال مار�ن سرف�س

 RR169195304LB 1837907 شركة د�الرا میوزك برودكشن ش.م.ل

 RR169192943LB 1840917 دیل ش م م

 RR169192957LB 1843450 ملهى مستر دوالر

 RR169193100LB 1861265 شركة اش تي سي ش.م.م

 RR169193144LB 1862854 اسم عمر الصمدق

 RR169193192LB 1867854 شركة مصطفى وسامر عبدالعز�ز مجذوب للتجارة العامة

 RR169195658LB 1954551 شای�س ش.م.م.

 RR169195675LB 1957842 ولید اللهیب للتجارة العامة (ولید طعان اللهیب )

 RR169195746LB 1968556 ال�غانس موتورز ش.م.م

 RR169194034LB 1969341 شركة عز الدین اخوان للتجارة

 RR169195750LB 1971583 محمود حسني قط�ش -معرض الر�سا للس�ارات 

 RR169196928LB 1977747 رو�ال وود

VISPERA SARL 1981741 RR169195803LB 

 BIG JACK 1989343 RR172007160LBشركة ب�غ جاك 

 RR169195848LB 1991624 شركة س.س اي ش.م.م.

 RR169195851LB 1991950 الشركة الوطن�ة للمشار�ع الس�اح�ة ش م م

 RR169195896LB 2004029 ملبوسات واحذ�ة العزة

 RR169195919LB 2007029 شركة الشمس للتجارة والمقاوالت

 RR169196004LB 2020972 دیزل سرف�سز كور�ور�شن ش.م.م.

 TATWEER S.A.R.L 2022000 RR169196018LBشركة تطو�ر ش.م.م.  

pro kit international 2168867 RR172008430LB 

 RR172008514LB 2180708 دیجیتال بر�نتینغ د�ستر�بیوشن ش.م.م

 RR169198742LB 2187668 الشركة الدول�ة لصناعة األغذ�ة ش.م.م

 RR169197588LB 2218048 شركة اون تا�م �ابل�شینغ ش.م.م

 international cash back s.a.r.l 2221537 RR169197591LBكاش �اك ش.م.م انترناشیونال 

 RR169197659LB 2242381 شركة برو اوب ش م ل
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 RR169191934LB 2251610 محمد غازي احمد دو�دري 

 e_smart solutions company 2294064 RR169191656LBأي سمارت سولیوشنز ش م م 

 RR169191625LB 2379764 شو ش.م.ل.

 RR169190134LB 2409421 �اكون�ا ش م م

 RR169198274LB 2409421 �اكون�ا ش م م

 RR169190151LB 2412311 الراعي للتجارة العامة

 RR169190267LB 2437292 االزدهار للتجارة العامة

 RR169190390LB 2453709 شركة فرحات التجار�ة ش.م.م.

 RR169190545LB 2476802 اشرف اردیف المدور

 RR169198518LB 2485950 سبیرز ساین ش م م

 RR169198521LB 2488886 كلیر فیجین ش.م.م.

 RR169196993LB 2490284 �اور�كا ش م م

 RR169198535LB 2490284 �اور�كا ش م م

 RR169197000LB 2490734 شركة بیوند برندز ش.م.م.

 RR169197340LB 2517099 شركة  اف ان بي ترایدنغ ش م م

 RR169199527LB 2529137 محمد صالح للتجارة والصناعة(محمد صالح)

 RR169199005LB 2547844 ن.ستاندر ش.م.م

 RR169199615LB 2547844 ن.ستاندر ش.م.م

 RR169199632LB 2550278 ام.او.اف.هولدنغ ش.م.ل

 RR169199875LB 2613382 غلو�ال وود ش.م.م

M & A PRINTING SERV �طةتوص�ة �س  2621679 RR169199907LB 

 RR169200021LB 2648053 أبو قاسم التجار�ة

 RR169199249LB 2673815 المحترفون للمقاوالت ش.م.م

R CONSTRUCT SARL 2685121 RR169200154LB 

 RR169200389LB 2779497 محمد مصطفى ابو ز�نب

 RR169200636LB 2867105 سمارت �اث سولیوشنس (س�س) (ش م م)

 RR169201000LB 2965457 كاي انترتینمنت ش.م.ل.س
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