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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 
 RR140907895LB 02/06/2014 26/08/2014 370294 انتغرا للنشر والتسويق ش.م.ل

 RR140908009LB 02/06/2014 26/08/2014 242601 شركة طراف اخوان للتجارة ش.م.م
 RR140908074LB 02/06/2014 26/08/2014 93421 مؤسسة ادمون كريم يزبك

 RR140908131LB 02/06/2014 26/08/2014 2966411 حلمي قبيسي
 RR140908264LB 02/06/2014 26/08/2014 6868 ترنر ش.م.م

 RR140908318LB 02/06/2014 26/08/2014 2310489 شركة افران شميس التجارية ش.م.م.
 RR140908349LB 03/06/2014 27/08/2014 2967524 نجيب ابو حمزة

 Global Consultants SARL 303252 RR140909242LB 04/06/2014 26/08/2014شركة االستشاريون العالميون ش.م.م 
 RR140909273LB 03/06/2014 26/08/2014 1064 جادة فؤاد شهاب ش.م.ل 32

 RR140909287LB 03/06/2014 26/08/2014 2057334 نتالي وليد حرب
 RR140909327LB 04/06/2014 26/08/2014 2969698 سامي صقر

 RR140909335LB 03/06/2014 26/08/2014 2968718 نجيب الشرتوني
 RR140909358LB 03/06/2014 26/08/2014 97951 هاي بوينت رندل ليمتد (ريندل بالمر وتريتون ليمتد سابقا)

 RR140909375LB 03/06/2014 26/08/2014 685294 شركة دي اند ايتش ش.م.ل
 RR140909392LB 03/06/2014 26/08/2014 126438 شركة الصناعات السعودية للنوافذ المحدودة بي في سي

 RR140909401LB 03/06/2014 26/08/2014 1205336 كولدج فود سرفيسز لبنان ش.م.م
 RR140909415LB 02/06/2014 02/09/2014 93008 ركة محيدلي ترايدنغ كومبانيش

 RR140909429LB 03/06/2014 26/08/2014 204612 باي لس لتأجير السيارات (لبنان) ش.م.م
 RR140909432LB 04/06/2014 26/08/2014 1395299 شركة االساس للتواصل ش.م.م

 RR140909485LB 03/06/2014 26/08/2014 601029 .لايغل وان فورت انفستمنت كومباني ش.م
 RR140909503LB 03/06/2014 26/08/2014 583752 ناديا حنين فرعون صحناوي

 RR140909525LB 02/06/2014 27/08/2014 55400 سمير خليفة
 RR140909534LB 03/06/2014 26/08/2014 1225819 مؤسسة االتحاد للنقل والتجارة (سوزان احمد عثمان)

 RR140909596LB 04/06/2014 26/08/2014 290880 فرع شركة اجنبية-سعودية-سواعد االتحاد للمقاوالت المحدودة 
 RR140909865LB 04/06/2014 26/08/2014 336348  المتحدة لالدوات المنزلية  والصيانة ش.م.ل.
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 SARL  ANATA CORPORATION  220999 RR140910020LB 04/06/2014 26/08/2014 اناتا كوربوريشون ش.م م.
 RR140910325LB 04/06/2014 26/08/2014 260286 الوكالة البحرية جورج ابو حمد
 RR140910965LB 04/06/2014 26/08/2014 304072 مكتب المهندس ربيع داود سنو

 RR140904347LB 04/06/2014 26/08/2014 2815751 شركة هاي برينينغ ش.م.م.
 RR140909260LB 05/06/2014 26/08/2014 1469925 ه صماديمحمد حسان وجي

 RR140909300LB 05/06/2014 26/08/2014 697700 محمد وفيق رضا سعيد
 RR140909579LB 05/06/2014 28/08/2014 2791491 شركة انوفيتيف سوليوشينز انترناشونال ش م م

 RR140909636LB 06/06/2014 26/08/2014 307782 بنانفرع شركة مساهمة مصرية في ل -شركة داتا مانجمنت سيستمز 
ORASCOM TELECOM LEBANON SAL 1930726 RR140909962LB 05/06/2014 27/08/2014 

 RR140909976LB 05/06/2014 26/08/2014 1158064 فاست توسورف ش.م.ل
 RR140910237LB 06/06/2014 27/08/2014 95016 شركة علي الشاعر واخوانه

 RR140910395LB 05/06/2014 26/08/2014 228575 ة الوليد للتجارة والتعهدات (وليد البيراني )مؤسس
 RR140910461LB 05/06/2014 26/08/2014 1038107 صيدلية سويس (كارول منصور قرنبي ابو جوده)

 RR140910515LB 04/06/2014 26/08/2014 1719326 شربل بو سليمان للتجارة العامة
 RR140910648LB 05/06/2014 27/08/2014 2558710 طان وهابفيصل سل

 RR140910775LB 05/06/2014 26/08/2014 3629 الشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية
 RR140910943LB 06/06/2014 26/08/2014 101094 ش.م.ل/خيام الهنا 1550شركة مطاعم  
 RR140910974LB 06/06/2014 02/09/2014 91600 ربيع داود سنو

  
  
  


