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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 

 RR140919783LB 24/07/2014 04/09/2014 2812494 نيرابكو ش.م.م.
 RR140921019LB 24/07/2014 04/09/2014 2423322 افكار غروب ش م م
 RR140921098LB 25/07/2014 04/09/2014 544935 جوني سليمان سليمان

ميدل ايست انترتيمنت اند كيترنغ ش م ل بواسطة وكيل التفليسة 
 RR140911144LB 25/07/2014 10/09/2014 1999209 المحامي يوسف شقير

 RR140921067LB 31/07/2014 04/09/2014 91583 مؤسسة البير خير / ورثة يوسف خير
 RR140921504LB 31/07/2014 04/09/2014 2541213 االشرفية الدولية لتجارة المواد الغذائية (فرع لشركة اجنبية

 RR140921549LB 31/07/2014 04/09/2014 77652 موبيالر ابو خليل
 RR140921570LB 01/08/2014 04/09/2014 9260 دباغة ارتين عرابيان واوالده ش.م.م

 RR140922575LB 01/08/2014 05/09/2014 2841547 العالمية للمستلزمات واالدوية الطبية ش.م.ل
 RR140922663LB 05/08/2014 04/09/2014 107093 سايد روك ش.م.م

 RR140922765LB 04/08/2014 10/09/2014 255908 شور اند مونتن ريزورتز ش.م.ل
 RR140922853LB 05/08/2014 04/09/2014 6767 لمؤسسات ش.م.مالشركة االستشارية لتفعيل االدارة وا

 RR140923655LB 06/08/2014 05/09/2014 165687 افران قلقاس
 RR140922632LB 08/08/2014 04/09/2014 7674 شركة بريزيدانس العقارية ش.م.ل

 RR140922646LB 08/08/2014 04/09/2014 274153 شركة بريزيدانس غروب واحد ش.م.ل.
 RR140922867LB 07/08/2014 04/09/2014 1227018 ف.س.لوازم مكتبية (فادي ادوار سويدان)

 RR140918709LB 12/08/2014 05/09/2014 69804 شركة مزهر الصناعية
 RR140922694LB 08/08/2014 08/09/2014 2087294 للتجارة والتعهدات ش.م.م A.M.Hشركة 

 RR140922907LB 11/08/2014 04/09/2014 2969765 سامر حسيب حليمة
 RR140923730LB 11/08/2014 04/09/2014 2658252 ر ي ك ش.م.ل

 Black stone SARL 2067374 RR140923743LB 12/08/2014 04/09/2014 - شركة بالك ستون ش م م 
 le concierge - khadamat s.a.r.l 2404257 RR140923765LB 13/08/2014 04/09/2014خدمات ش.م.م  -لوكونسيرج 

 RR140923947LB 11/08/2014 04/09/2014 2950290 الشركة الوطنية لتنمية الفنادق ش.م.م.
 RR140923978LB 12/08/2014 04/09/2014 2983965 مي نجا تابت

 RR140921265LB 14/08/2014 05/09/2014 2880641 وليم اسعد زرد المعروف وليم زرد ابو جودة

  
  الجمھورية اللبنانية
  وزارة المالية

  رية المالية العامةمدي
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR140921274LB 14/08/2014 05/09/2014 2864089 ردموريس اسعد ز 
 RR140924182LB 14/08/2014 04/09/2014 71875 المستشارون المتحدون لالعمال ش.م.م

 RR140918916LB 18/08/2014 05/09/2014 1281786 شركة االنابيب والزيبقة  ش.م.ل
 RR140921257LB 18/08/2014 05/09/2014 216095 جورج فيليب اندراوس
 RR140924426LB 20/08/2014 05/09/2014 1781727 شركة االتحاد للتجارة
 RR140924430LB 19/08/2014 05/09/2014 1479829 بروبر ستيبس ش.م.م

 RR140926268LB 22/08/2014 10/09/2014 75439 صيدلية ياسين
  


