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  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 قيمة المضافة, ال

منهم خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  علمًا أنه ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمونرقم المكلف اسم المكلف

ALNP S.A.R.L1504642 RR135790908LB 

 RR142804620LB 1505247 شركة مطابع الھادي ش.م.م

 RR138271535LB 1512091 ش م م 11روف 

 RR142808895LB 1535694 ميكانيك ش.م.م -شركة تكنو

 RR140912326LB 1544801 مؤسسة قاسم التجارية  ( شادي عبدهللا قاسم )

 RR135789224LB 1550313 خليل يوسف نجم

 RR135790939LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR138271558LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 RR142808900LB 1552531 تيا غراف ش.م.م.

 WOOD FIRE S.A.R.L 1555282 RR142802819LB وود فاير ش.م.م 

 RR144567194LB 1584656 تايستنج ش.م.ل

 RR138271575LB 1604531 فرانس كونتاكت بيروت ش.م.م

 RR140907652LB 1616490 شركة نبع مية ش.م.م

 RR135799031LB 1627553 شركة غلوبل منجمنت اند ترايدنغ ش.م.ل

 RR135784496LB 1630213 اميل سامي حوا (تجارة عامة )

 RR142804678LB 1631757 شركة نيوز بوكس ش.م.م.

 RR135791024LB 1633139 كروسري ماجيك ھاوس ش.م.م.

 RR138271677LB 1633139 كروسري ماجيك ھاوس ش.م.م.

 J END S 1638670 RR142808992LBجي اند اس 

 RR139270050LB 1642779 م. شرباتي ش.م.م

 RR132504118LB 1705852 اي ستيل والومنيوم ش.م.مشركة اول غر

EXPERT COMPUTER SARL1708730 RR140901558LB 

 RR139269860LB 1730343 جي.سي. وود ش.م.م.

 RR140914154LB 1743850 مؤسسة مصطفى يوسف نصيف التجارية لصاحبھا وسام مصطفى نصيف

 RR140926855LB 1764158 الخدمات الھندسية الفنية ش.م.ل اوف شور

  
  الجمھورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  ة الضريبة على القيمة المضافةمديري
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 RR139280088LB 1767655 مؤسسة احمد خطار السقا

 RR139271293LB 1773705 فاميد ھيلث كاير ش.م.م

 RR140929295LB 1784474 مؤسسة رودلف لتجارة السيارات

 RR140900040LB 1786861 رايزاب ش م ل

 E J H1797240 RR140900138LB   ش م ل اوف شور

 RR140920883LB 1838055 لؤلؤة بيروت ش.م.ل

 RR140905395LB 1854433 احمد محمد منانا

 RR139271191LB 1856333 بروت للمقاوالت والتعھدات ش.م.م

T N C GROUP S A R L1876353 RR139271069LB 

 RR140926210LB 1910226 كريم ليمتد ش.م.م

 RR139271625LB 1919558 شركة ميدان الھندسة ش.م.ل

 RR139273144LB 1974901 ترندز غايت ش.م.ل

 RR140903390LB 1974901 ترندز غايت ش.م.ل

 RR140927498LB 1980541 شركة أم اي للطاقة ش.م.م.

 RR135795922LB 2016925 اوتو سينتيا

 RR142804766LB 2021914 ام اند ام لتجارة السيارات توصية بسيطة

 RR135791925LB 2033341 توصية بسيطة علي الرشعيني وشريكه -البتول غروب

 RR139273215LB 2033341 علي الرشعيني وشريكه توصية بسيطة -البتول غروب

 RR135784505LB 2047946 سامر الياس صفير

 RR135791979LB 2053675 بران غروب ش.م.م.

 RR135791982LB 2055607 الشركة اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.

 RR139273348LB 2055607 اللبنانية لصناعة البوليميرات ش.م.م.الشركة 

 RR135791996LB 2059280 فاست الين ش.م.م.

 . M&D (احمد محمد انور نعوس وشريكه احمد محمد نور الدين (توصية بسيطة
GROUP

2072785 RR142805072LB 

 RR135795936LB 2086545 غسان الجمل

 RR144570318LB 2091113 توصية بسيطة-شركة غنوم غروب 

 RR135799062LB 2100543 شركة نرجس للمفروشات والديكور ش م م

 RR142804783LB 2122829 شركة دبل يو ش م م

 RR135794309LB 2124407 شركة خالد القصير وخليل اندرون التجارية

 RR135783411LB 2127471 عاھد لتجارة الحديد والخرضوات والمعادن

 RR144570202LB 2127471 ة الحديد والخرضوات والمعادنعاھد لتجار

 RR135783782LB 2132215 مكست ميتلز

 RR139272815LB 2660415 محمد سعيد سليم كباره

 RR139272855LB 2669123 باوتك ذيب عمران وشركاه

 RR135792170LB 2670967 شركة المصنع التخصصي للمنتجات الحديدية ش.م.م.

 RR135797248LB 2670967 لتخصصي للمنتجات الحديدية ش.م.م.شركة المصنع ا

 RR139272886LB 2673815 المحترفون للمقاوالت ش.م.م

 RR142802629LB 2673815 المحترفون للمقاوالت ش.م.م

 RR139272890LB 2675448 سمارت ام اي بي ش.م.ل

 RR144572129LB 2686333 امين زاھي ماضي

 RR139272912LB 2695228 بول رينو سليمان

 RR144570145LB 2713320 عصام احمد الداعوق

 RR135796066LB 2738226 شركة ادل ش م م

 RR139272957LB 2746091 وافي مصطفى خالد

 RR140904302LB 2746091 وافي مصطفى خالد

 RR142802646LB 2746091 وافي مصطفى خالد

 RR139272988LB 2751751 حايك سكوير ش م م
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 RR135792197LB 2760448 توصية بسيطة-كة ھيدروتيل (جورج حرب وشريكه)شر

 RR135797322LB 2760448 توصية بسيطة-شركة ھيدروتيل (جورج حرب وشريكه)

RACYNE SAL2774733 RR139273011LB 

  
  
  


