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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 قيمة المضافة, ال

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

 RR139277999LB 1061 شركة انماء جل الديب ش.م.ل (جاديف)
 RR139273515LB 3003 كونستروتيك ش.م.م

 RR139278835LB 3657 الشركة اللبنانية النماء السياحة والتلفريك ش.م.ل
 RR135794578LB 7167 شركة ابناء اسامة عيتاني للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR142805801LB 7495 شركة االزياء المميزة ش.م.م
 RR135797985LB 7617 حتي غروب -لي سيركل حتي 

 RR142805829LB 7825 الشركة المتحدة للطباعة
 RR139271744LB 9063 برهان الدين بعلبكي وشركاه
 RR142802765LB 10127 شركة السيارات المستوردة

 RR142803567LB 11093 برومارك ش.م.م
 RR142805885LB 11479 هولز فورم ش.م.م
 RR135793135LB 12290 شركة فلير ش.م.م

 RR139270032LB 12453 الشركة االنمائية للتجارة ش.م.م
 RR140911507LB 12706 شركة تكنو سرفيس للخدمات ش.م.م

 RR142804925LB 12792 شركة ايديا ش.م.م
 RR138269585LB 78244 مؤسسة انطوان رشيد حداد

 RR135792458LB 92460 فؤاد حدرج
 RR139278892LB 166741 حسن محمود مغنيه

 RR139273590LB 222087 عقارات -عبد اهللا مقري 
 RR142801464LB 289842 حسين اسماعيل هاشم

 RR139273816LB 410823 ابراهيم ذوقان ابو عياش
 RR139279411LB 730562 الجمعية الخيرية االسالمية
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 RR135783819LB 1344186 شربل فارس حنون
 RR140913998LB 1417953 المثمن لتأجير السيارات ش.م.م.

 RR140913128LB 1465205 سينرجي بروسيلز ش.م.م
 RR138271513LB 1505042 حويك تايرز ش.م.م

 RR135794105LB 1510836 كاي اند ار انترتمنت ش.م.م
 RR139277968LB 1603623 مدرسة دير الرومية

 RR135791007LB 1627588 برودجكت دفلوبمنتس ش.م.ل
 RR138271663LB 1627588 برودجكت دفلوبمنتس ش.م.ل
 RR142808961LB 1627588 برودجكت دفلوبمنتس ش.م.ل

 RR135794119LB 1631762 رينتينغ سباليز ش.م.مشركة غرافيك ب
 RR135791038LB 1637405 فاشن تيوسدي ش.م.م
 RR138271685LB 1637405 فاشن تيوسدي ش.م.م

 RR140907343LB 1685969 رودز مطعم وكافيه ش.م.م× شركة كروكس 
 RR140901535LB 1791744 غسان عمر حمد
 RR140901487LB 1875137 غسان عمر حمد
 RR139279473LB 2001009 اسكندر فياض
 RR140928604LB 2210871 مارلين بستاني

 RR135796018LB 2277541 سيرج رزق
 RR135797251LB 2673746 شركة فانيسا للمقاوالت ش م م

 RR135789326LB 2779497 محمد مصطفى ابو زينب
 RR135796154LB 2943555 سيمون بولس ربيز

 RR138266266LB 2943661 ربيحة طاهر المصري
 RR138271632LB 2948416 نجوى نهاد االسعد

 RR135789017LB 2949918 جان عسيلي
 RR140900380LB 2953718 عقل انطوان خليل

 RR140900668LB 2954044 سيد هاشم عبد الرحمن الهاشم
 RR140901969LB 2958324 جان بول ميتز

  
  


