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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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

تاريخ الزيارة 
 الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 RR140908304LB 13/06/2014 14/08/2014 2704597 سي ان اس اي هولدنغ ش م ل
 RR140909772LB 11/06/2014 14/08/2014 5719 شركة سلطان ستيل ش.م.م

 RR140910002LB 11/06/2014 14/08/2014 178986 يحيى وزكريا ش.م.م. 
 RR140910400LB 13/06/2014 18/08/2014 212830 شركة ملهى فيل فيت

 RR140911382LB 12/06/2014 14/08/2014 1027018 شركة محمد ابراهيم جواد و شركاه
 Aqua Molding 775830 RR140911515LB 11/06/2014 18/08/2014 .اكوا مولدنغ ش.م.م

 RR140911626LB 12/06/2014 18/08/2014 776341 ليبانكو سورس ش.م.م
 RR140911997LB 13/06/2014 14/08/2014 385511 سهاد مصطفى المصري

 RR140912105LB 13/06/2014 18/08/2014 890228 سامر احمد كريم
 RR140912272LB 12/06/2014 14/08/2014 237557 موريس كميل االشقر

 RR140912312LB 12/06/2014 14/08/2014 91583 مؤسسة البير خير / ورثة يوسف خير
 RR140912414LB 12/06/2014 14/08/2014 241692 ابراهيم حسن الرفاعي

 RR140912431LB 12/06/2014 18/08/2014 1648410 يدالشركة اللبنانية السعودية للتغليف ش.م.م بواسطة وكيل التفليسة المحامية غادة ع
 RR140912533LB 12/06/2014 14/08/2014 453386 النجوم لالتصاالت ش.م.م
 RR140912989LB 13/06/2014 20/08/2014 2411502 رياض شيخ موس خليل
 RR140913159LB 13/06/2014 14/08/2014 1229500 س كوميونيكيشن ش.م.م

 RR140909959LB 19/06/2014 14/08/2014 2121011 ب ش.م.م.شركة هالل غرو 
 RR140913508LB 20/06/2014 20/08/2014 2623 سكانسكا سيمنتايشن انترناشيونال ليمتد

 RR140913627LB 19/06/2014 14/08/2014 10524 شركة االنماء للمقاوالت والتجارة
 RR140913746LB 19/06/2014 18/08/2014 126127 معامل جمال حسني حوماني لصناعة المراجل البخارية

 RR140913919LB 19/06/2014 14/08/2014 2706 شركة امكو انترناسيونال ش.م.ل
 RR140913967LB 19/06/2014 14/08/2014 1391769 ساباليز سير فيسيز غروب ش.م.م

 RR140913975LB 20/06/2014 14/08/2014 1618 شركة تكنوبرس الحديثة ش.م.ل بواسطة وكيل التفليسة المحامي ابتسام طباجة
 RR140914450LB 19/06/2014 14/08/2014 823179 السبعي وشركاه ش.م.م-شركة شحن وتصدير البضائع 

 RR140914548LB 19/06/2014 18/08/2014 269256 شركة خاتونة للطباعة والتجارة ش.م.م
 RR140914790LB 19/06/2014 18/08/2014 1315435 شركة أس. ك. التجارية(شريف كريدية وشركاه)

 RR140914809LB 20/06/2014 18/08/2014 21666 مؤسسة بيار ياغي للتعهدات والتجارة

  
  الجمھورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR140914874LB 19/06/2014 14/08/2014 805283 نبيل نجيب طرابلسي
 RR140914891LB 19/06/2014 14/08/2014 194393 منيب صيقلي

 RR140914928LB 20/06/2014 14/08/2014 677157 الدرزي في بيروتجمعية التضامن الخيري 
 RR140915129LB 20/06/2014 14/08/2014 260809 /حسن مغنية DON EDWARDO STEAK HOUSEمطعم وسناك 

 RR140915146LB 20/06/2014 18/08/2014 1280550 سيزارين يوسف ميري ميدا
 RR140915194LB 20/06/2014 18/08/2014 2237042 حسين حسن زهري

 RR140913091LB 25/06/2014 14/08/2014 2958171 غادة محمد امين الدرزي
 RR140914707LB 26/06/2014 14/08/2014 293941 مروان نجيب العريضي

 RR140914857LB 26/06/2014 14/08/2014 385763 علي امين وهبي
 RR140914905LB 26/06/2014 21/08/2014 2974506 علي عكر
 RR140915248LB 26/06/2014 14/08/2014 1259930 (لصاحبتها روال محمد سنجر ) SAHARA AUTO CENTERمؤسسة 

 RR140915702LB 26/06/2014 14/08/2014 2688361 ميغا ديلز ليبانون ش.م.م.
  


