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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 الثانية رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 RR140901907LB 06/05/2014 27/06/2014 1666755 مؤسسة محمد خاتونه
 RR140902111LB 06/05/2014 26/06/2014 2178826 شركة ال كويزين هلثي فود ش م م

.ش.م.م  G&M  شركة   2200217 RR140902213LB 06/05/2014 30/06/2014 
 ANID CONSTRUCTION 2217126 RR140902289LB 07/05/2014 26/06/2014شركة 

 RR140902350LB 06/05/2014 02/07/2014 2238103 سي سيستمز ش م م
 RR140902451LB 06/05/2014 26/06/2014 2283994 ش م م شركة اوريسكو تيكنولوجي سولوشونز

 RR140902482LB 06/05/2014 26/06/2014 2322595 شركة لدزول ش م ل
 RR140902607LB 05/05/2014 30/06/2014 2397115 مؤسسة جيلبير الحلو للسياحة

 RR140902726LB 05/05/2014 27/06/2014 2436935 بوتيك كايترينغ ش.م.ل
 RR140902831LB 07/05/2014 26/06/2014 2483251 ترايدينغ ش م م كمال

 RR140902876LB 06/05/2014 26/06/2014 2496645 هاي سي ميديا ش م ل
 RR140902933LB 05/05/2014 30/06/2014 1754551 شركة دورادا سور مير ش.م.م.

 RR140902981LB 09/05/2014 30/06/2014 1778150 المولينو ش.م.ل
 RR140903029LB 06/05/2014 27/06/2014 1795899 برايم برينتنغ برس ش.م.م.

 RR140903085LB 06/05/2014 26/06/2014 1811151 تاغ براندز ش.م.ل
 RR140903125LB 05/05/2014 26/06/2014 2049451 سكاي وايف ش.م.م.

 RR140903134LB 07/05/2014 26/06/2014 1835733 شركة دار الكتاب االلكتروني اللبناني ش.م.ل
 RR140903182LB 07/05/2014 26/06/2014 1874120 شركة ميزانين انتيريور كونتراكتينغ ش م ل

 RR140903409LB 05/05/2014 26/06/2014 1977069 دولوكس ش م م
 RR140903426LB 06/05/2014 26/06/2014 1980599 شرتوني اخوان للتجارة ش م م

 RR140903457LB 07/05/2014 26/06/2014 1991206 0م0م0شركة االخرس غروب ش
 RR140903474LB 06/05/2014 26/06/2014 1999204 أ.ز.تك. بلنسينغ ش.م.م.
 RR140903491LB 06/05/2014 26/06/2014 2009743 آي هارت فاشن ش.م.ل
 RR140903514LB 06/05/2014 26/06/2014 2015452 شركة ال جيرول ش م ل
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 RR140903545LB 06/05/2014 26/06/2014 2027623 تراميزيني ش.م.ل
 RR140903559LB 06/05/2014 26/06/2014 2029351 اينولوجيا ش م ل

 RR140903576LB 06/05/2014 26/06/2014 2041265 شركة االمان للخدمات ش م م
 RR140903620LB 05/05/2014 26/06/2014 2063932 شركة ايكوســــايف ش.م.م

 RR140903633LB 05/05/2014 01/07/2014 2074129 زلوكس رينت ايكار
MARCHE KEYROUZ CO 2102993 RR140903664LB 05/05/2014 30/06/2014 

 RR140903810LB 06/05/2014 26/06/2014 2156401 احمد ابراهيم رعد للتجارة العامة والمقاوالت
 RR140903885LB 08/05/2014 26/06/2014 2171341 شركة اوبريتورز كليننغ ش م ل

 RR140903995LB 06/05/2014 26/06/2014 2552099 ميالد انطون الحاج
 RR140904024LB 07/05/2014 27/06/2014 2561063 سبشل سرفسز ش.م.م.

 SUPRO  2635602 RR140904165LB 06/05/2014 27/06/2014.ش.م.م
 RR140904214LB 07/05/2014 26/06/2014 2649981 شركة البنا للصناعة ش.م.ل

 RR140904228LB 05/05/2014 27/06/2014 2660887 فالمينغ فوديز ش.م.ل
 RR140904259LB 07/05/2014 30/06/2014 2677534 سنست جي ش.م.ل
 RR140904316LB 08/05/2014 26/06/2014 2756116 ان تاتش ش م ل

 RR140904404LB 08/05/2014 26/06/2014 1618876 غلنويند لبنان ش.م.م
 RR140904625LB 06/05/2014 26/06/2014 73017 مامون العجة واوالده ش.م.م
 RR140904660LB 09/05/2014 26/06/2014 248349 يارة بطرس بو سمرا الطيار
 RR140904735LB 09/05/2014 01/07/2014 732051 احمد عبد القادر الديماسي

 RR140904758LB 09/05/2014 26/06/2014 194646 قاعيسيمون غسان ال
  


