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 إعالم تبلیغ

 الموضوع: تبلیغ
دائرة  –یات لمصلحة العم –مدیریة الضریبة على القیمة المضافة   -مدیریة المالیة العامة  -تدعو وزارة المالیة  

في  مدیریة الضریبة على  دائرة التحصیلھم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, المكلفین الواردة أسما
بیروت، لتبلغ البرید المذكور تجاه اسم كل  -شارع كورنیش النھر -مبنى وزارة المالیة,  قرب قصر العدل المضافة,  القیمة

ً من تاریخ نشر ھذا اإلعالم, وإال یعتبر التبلیغ حاصالً بصورة صحیحة بعد انتھاء مھلة  منھم خالل مھلة ثالثین یوما
 اإللكتروني الخاص بوزارة المالیة:م نشر ھذا اإلعالم على الموقع علماً أنھ سیت ,المراجعة المشار إلیھا أعاله

 
 رقم البرید المضمون رقم المكلف اسم المكلف

X-PERTS Providers SAL 3341 RR209768158LB 

 RR207389651LB 10144 ھایدروتیك -شركة اعمال المیاه والتلوث المتخصصة 

 RR207390368LB 10665 شركة كوبلیان وشركاه ش.م.م

 RR209763544LB 11582 شركة فدا زلوم ش.م.م

 RR207399353LB 46668 شركة البناء للمقاوالت والتجارة العامة و التعھدات

RKEIN (احمد رضا ركین) 60225 RR209766625LB 

 RR207394461LB 87312 عفیف حسین سالمة

 RR209763796LB 89000 مؤسسة طانیوس بشارة الحاج للنقلیات

 RR207394529LB 96284 كوالس لبنان ش.م.ل شركة

 RR207394577LB 97963 بوما الشرق االوسط ش.م.م.

 RR209767651LB 119212 موسى رشید السباعي

 RR207394722LB 126587 مؤسسة الرجاء

 RR209764213LB 167254 اكسس انترناشیونال فور ترایدینغ ش.م.م

 RR209764261LB 189407 أمیغروب للتجارة ش.م.م

 RR207397216LB 199673 واكیم غروب ش.م.م

 BR FASHION SARL 211774 RR209764417LBبي أر فاشن ش.م.م 

 RR209764425LB 211777 شركة ب ر للبناء والمقاوالت ش.م.م

 M.A TRADING 216051 RR207391275LBشركة   

 RR209767696LB 219417 ذادیكو -شركة خارنولیان اخوان 

 RR209762243LB 222699 ت بیروت غروب لصاحبھا حسین علي حموداعالنا

 RR207396391LB 233910 حسن عیسى شاھین

TOP ELECTRONICS & GAMES 241948 لصاحبھا عبد الرحمن كعكاني RR209768201LB 

 RR209764584LB 242328 شركة اورینت ماركت للتجارة العامة

 RR209764615LB 245054 الوسط للمطاعم ش.م.ل

H.T. ELECTRONICS ( ھراج اكوب جامیجیان ) 246243 RR207395113LB 

 M.C.H 246946 RR207393625LBمؤسسة مرعي شحادة التجاریة 

 RR209764655LB 251933 شركة سعد وشركاه

 RR207387430LB 255661 شركة المعلوف ش.م.م

 RR207391536LB 260753 شركة كورما ش.م.م

 RR209764709LB 261940 اور ش.م.ل.شركة راك ماین ب

 RR209762265LB 294374 شركة ازیر ش.م.م

KOCAHE SIJAD S.A.R.L 310122 RR209764859LB 

NAZATECH ( ادوار جورج اندراوس ) 311864 RR207387620LB 

 RR209764876LB 313397 كشلي الكتریك -عاصم محمد كشلي 

 RR209764981LB 506812 مصطفى الناطور-شركة كارني 

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
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 RR207380785LB 640087 ملحم نجیب السوقي

 RR209766863LB 1104390 شركة داما ش.م.م

 RR207399044LB 1348132 شركة كروس رود ش.م.م

 RR207397556LB 1490542 أم.أي.تي.للتجارة والمقاوالت ش.م.ل

 RR209765721LB 1725073 شركة دائرة االستھالك توصیة بسیطة

 RR209768325LB 1841843 ف سمعان ش م ممیتالو یوس

 RR209766917LB 1878183 شركة سوالرتك ش.م.م 

 RR209762711LB 1899007 جورج اسعد كرم

 RR209765960LB 1922343 ال سیرین بیوتي اند سبا ش م م

 RR209766015LB 1977635 میلودي ارتیست مانجمنت ش م م

 RR209768351LB 1978006 شركة وھبة تكنولوجیس ش م م

 RR209766055LB 1996912 عكر للتجارة والخدمات العامة

 RR207397882LB 2007144 ارفو ش.م.م. -شركة مار الیاس للتجارة العامة 

 RR209768365LB 2007585 شركة كوالیتي برایس ش م م

 RR209768379LB 2024320 ش.م.م 2025شركة اندكس 

 RR207397896LB 2040280 دیب جرجي الخوري

 RR209766072LB 2046837 شركة العرب للتجارة والمقاوالت ش م م

SECAND HAND CHOICE 2050200 RR207398260LB 

 RR209768060LB 2084859 شیت علي زعیتر

 RR209768025LB 2143791 مروان محمد الطاھرة -مؤسسة مروان الطاھرة التجاریة 

 RR209767475LB 2148453 شركة دكاش فوود الین ش م م

 RR209767991LB 2167455 ادفنسد اوفیس سبالیس ش.م.م

 RR209767988LB 2175003 شركة ایلي واالن الحاج

 RR209768952LB 2200362 الشركة الفنیة لتكنولوجیا القشرة واألخشاب ش.م.م.

 RR207398401LB 2223345 شركة س.أ.س  ش.م.م.

 RR209768419LB 2230466 شركة ف كیروز ش م م

TT 2264978 RR209767529LB 

 RR207397105LB 2317413 شركة رأس العین للتجارة والمقاوالت ش.م.م.

 RR209766280LB 2376829 سي سي دي ش.م.ل

 RR207398450LB 2386879 سیفتي برودكت كوروبوریشن ش.م.م

 RR209768440LB 2394406 نید تو ترافیل ش م م

 RR209768467LB 2411502 ریاض شیخ موس خلیل

 RR207399614LB 2412624 ابراھیم صالح كردي

 RR207398485LB 2431542 میدلید فیجن ش م ل

 RR209767841LB 2437695 شایب ترایدنغ ش م م

 RR209768515LB 2505320 فرییمز ش م ل

 RR209767824LB 2521317 دي تو دي ش.م.م

 RR209768538LB 2567668 ایام اللولو ش.م.م

 RR207399747LB 2578259 ان عمانوئیلانطو

 RR209768555LB 2595669 احمد محي

 RR207399469LB 2634765 موبیال دیزاین ش م م

 RR209768609LB 2645195 بزنس سرفیسز ش.م.م

ESCALES S.A.RL 2656149 RR209768626LB 

 RR209768674LB 2750058 العصریة لالطارات ش م ل

 RR209768688LB 2750097 لاولیف تري ھولدنغ ش.م.

 RR209761185LB 2758959 لیانا العقاریة ش م ل

 RR209768705LB 2758960 شركة لیلى العقاریة ش م ل

 RR209761870LB 2771793 اللبنانیة لتنمیة االعمال الدولیة ش.م.م
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 RR209761225LB 2794394 اورغواي كورنر ش.م.ل

 RR209762447LB 2813061 بالن اند غو ش.م.م

 RR207397074LB 2819078 شركة فود نایشن ش.م.م

 RR209762455LB 2824822 شركة تیك وركس ش.م.م.

 Kenstools 2835233 RR209761605LBكینز تولز  

 RR209768776LB 2848611 شركة تطبیقات ابداعیة اوف شور ش م ل

POSEIDON  2864572 ش م م RR209761251LB 

 RR207398667LB 2946383 مبوش یور غرافیكس ش.م.

 RR209768793LB 2982666 حسیب الریس

 RR207398707LB 2999698 الحایك كونتراكتینغ -اي اش سي 

 RR209768816LB 3001599 عبد الفتاح فھمي تقي الدین

 RR209761662LB 3202936 عدنان محمد ظنیط

 RR209768864LB 3297797 التجارة اللبنانیة العالمیة ش م م

 RR207396581LB 3326029 قطیش للتجارة العامة

 RR207398755LB 3366504 شركة األرز للتجارة ش م ل

 RR209768881LB 3385051 خلیل احمد العرب

 RR207396595LB 3403616 حاتم ذیاب الھیبي(شراكة فعلیة)
 


