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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 يمة المضافة, الق

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

  
تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 الثانية
تاريخ لصق 

LIPANPOST 
 RR140901884LB 05/05/2014 26/06/2014 1490 شركة عقارات اندلوسيا المحدودة ش.م.ل

 RR140902071LB 05/05/2014 01/07/2014 249693 تيب توب بالست
 RR140902125LB 05/05/2014 26/06/2014 2179997 كوول اكسبرتس ش.م.م
 RR140902139LB 02/05/2014 26/06/2014 2180754 بروموس فور يو ش.م.م
 RR140902200LB 30/04/2014 26/06/2014 2198265 شركة فيزوفيو ش م ل

 B S.A.R.L &KEVIN S F   2232096 RR140902329LB 02/05/2014 26/06/2014شركة 
 RR140902417LB 05/05/2014 26/06/2014 2253033 فيرلت ش م ل

 real cleaning services 2274906 RR140902448LB 05/05/2014 27/06/2014ريل كلينينغ سرفيسز 
 RR140902567LB 02/05/2014 26/06/2014 2380642 كور بيزنيس سولوشيتر ش.م.م

 RR140902575LB 02/05/2014 26/06/2014 2390673 انيتك ش.م.مس
 RR140902584LB 05/05/2014 26/06/2014 2394644 اس ان بي ش م م
 RR140902598LB 02/05/2014 26/06/2014 2396133 برجراك ش.م.ل

 RR140902624LB 02/05/2014 26/06/2014 2403475 ف س هولدنغ ش م ل
 RR140902638LB 05/05/2014 26/06/2014 2403942 احة والتجارة ش م لشركة رم ا فقرا للسي

 RR140902730LB 30/04/2014 26/06/2014 2437401 فوكوس ترايدينغ ش.م.م.
 RR140902859LB 03/05/2014 26/06/2014 2491318 غاال كايترينغ ش.م.م

 RR140902916LB 02/05/2014 26/06/2014 1739264 شركة اف اند ب برو ش.م.ل
 RR140902955LB 05/05/2014 03/07/2014 1765730 فردينان ش.م.ل

 RR140903015LB 05/05/2014 26/06/2014 1792924 او بي وان ك ش.م.م.
 RR140903050LB 02/05/2014 30/06/2014 1803461 افرام وابراهيم ش م م

 RR140903063LB 05/05/2014 26/06/2014 1804614 شركة كريستال باليه ش.م.ل
 RR140903151LB 05/05/2014 27/06/2014 1849923 سيتي غريل ش م م

 RR140903219LB 02/05/2014 26/06/2014 1896998 شركة كابيتال ميديا ش م ل
 SUNNY MASTER SERVICEساني ماستر سيرفيس 

co.S.M.S.C 1913541 RR140903222LB 05/05/2014 27/06/2014 

 RR140903307LB 30/04/2014 26/06/2014 1937277 سن حمودمحمود ح -اش دي جي 
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 RR140903369LB 05/05/2014 26/06/2014 1969374 شركة كرملو ش م م
 RR140903386LB 05/05/2014 27/06/2014 1972836 شركة ريمون ايوب وشادي ايوب التجارية

 RR140903488LB 02/05/2014 26/06/2014 2009380 شركة سور موزور ش م ل
 RR140903505LB 05/05/2014 26/06/2014 2010337 شركة اكسس ميديا ش م م

 SURFACE sarl 2060236 RR140903616LB 05/05/2014 27/06/2014شركة سورفاس ش م م 
 RR140903695LB 02/05/2014 01/07/2014 2123639 سكوار كافه ش م م

 RR140903704LB 02/05/2014 03/07/2014 2130438 ميديا ورلد ليمتد ش.م.م
 RR140903837LB 03/05/2014 26/06/2014 2159800 اد اون ش م م

 RR140903854LB 02/05/2014 26/06/2014 2162349 نيوتورك
 RR140903911LB 02/05/2014 26/06/2014 2508168 شركة ديز جبيل ش.م.ل.

 RR140903925LB 05/05/2014 26/06/2014 2508952 بريين ووش ماناجمنت ش م ل
CHE-SARL 2530980 RR140903942LB 02/05/2014 26/06/2014 

MIDTOWN HOTELS S.A.L 2539674 RR140903973LB 05/05/2014 30/06/2014 
 RR140904015LB 02/05/2014 26/06/2014 2557836 اسكيا ش.م.ل

 RR140904041LB 05/05/2014 26/06/2014 2574765 ا.ب مانجمنت ش.م.ل
 RR140904069LB 02/05/2014 26/06/2014 2582232 د ذن ش.م.مان

 Auto Younes  2613894 RR140904112LB 02/05/2014 26/06/2014(يونس يوسف القعقور )
 RR140904280LB 05/05/2014 01/07/2014 2731432 ش م م 1236أليس 

 RR140904333LB 02/05/2014 26/06/2014 2788774 شركة منى لطف اهللا ميالن و شركاؤها
 RR140904364LB 02/05/2014 27/06/2014 298422 فيصل حنينة وشركاه (ت.ب)-سنترل باركينغ

 RR140904418LB 02/05/2014 26/06/2014 381625 الشركة المتحدة للحديد ومواد البناء ش.م.م
  
  


