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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

 RR139277733LB 180667 مؤسسة اسماعيل البيطار للتجارة العامة
 RR142804077LB 202351 شركة المركز التجاري المتحد
 RR142803125LB 203161 شركة لمع التجارية ش.م.م

 RR135795012LB 204166 زن فود ش.م.م
 PAKPLAST S.A.R.L 205636 RR142801243LBباك بالست ش.م.م 

 RR142802779LB 206157 شركة أم.أم.اي التجارية ش.م.م
 RR135793422LB 206339 ارام مكرديج كيالجيان
 RR138264472LB 206921 شركة كوميديا لالنتاج

 UNIVERSITY GROUP SARL 207450 RR142803880LB يونيفرسيتي غروب ش.م.م
 RR135783337LB 211963 مؤسسة محمد فاضل علوية

 RR140914640LB 212222 محمد سعيد صالح
 RR140911113LB 212969 مؤسسة محمد حسين النميري للتجارة العامة

 RR142801291LB 214339 شركة مولر للصناعات الغذائية
 RR135785222LB 214585 جاريةمؤسسة رفيق غدار الت

 RR139279535LB 216524 شركة بعبدا بالزا ش. م. م.
 RR140917473LB 219869 شركة بكري للصناعة والتجارة برامكو ش.م.م.

 RR140907326LB 220575 شركة م م ستوديو ش.م.م
 RR140920835LB 220945 ايوب وهيب مرعي

 RR135788949LB 221489 وداد محمد نعيم الذهبي
 RR011015037LB 222310 شركة باث سولوشنز ش.م.ل

 RR135792603LB 222416 محمد يوسف بيضون
 RR135789136LB 222702 عصام فريج للبناء واالسكان
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 RR135783615LB 222807 امبوريو مودا
 RR142808635LB 224255 المدى للتجارة والخدمات لصاحبها حسن محسن سعد

 RR135784730LB 227491 جارة العامةمؤسسة الربيع للت
 RR140915282LB 229517 ترانسبورت مانجمنت كومباني ش.م.م.

 RR140904761LB 231116 المجال للتجهيزات المكتبية
 C&C GROUP SARL 231716 RR135788087LB سي اند سي غروب ش.م.م
 C&C GROUP SARL 231716 RR138269727LB سي اند سي غروب ش.م.م

 RR135797129LB 234008 ة شارل سعدمحط
 RR135788095LB 236932 شركة ميكانيكال كونتراكتينغ كومباني
 RR138269744LB 236932 شركة ميكانيكال كونتراكتينغ كومباني
 RR142806926LB 236932 شركة ميكانيكال كونتراكتينغ كومباني

 RR138269761LB 237913 شركة سيرين لایر استات ش.م.ل
TAMER RENT A CAR S.A.R.L 239132 RR142802938LB 

 RR135789290LB 242172 عادل مصطفى عجوز
 RR135793524LB 242328 شركة اورينت ماركت للتجارة العامة

 WORLD'S ART 242931 RR142806033LBعالم الفن  
 RR135785001LB 243065 غسان ابراهيم قاطرجي
 RR139278019LB 243065 غسان ابراهيم قاطرجي

 RR135792648LB 243376 ناظم عبد الحميد قرقناوي
 RR142801359LB 245276 فواز الحلبي

 RR142806988LB 245388 صيدلية الهادي لصاحبها هادي سليمان اسماعيل
 RR139279558LB 1637405 فاشن تيوسدي ش.م.م

 RR140910991LB 2965260 فيليب سرحال
 RR140908352LB 2968725 مريم فخري
 RR140908366LB 2968731 عناية منيمنة
 RR140909313LB 2969695 فاروق صقر

 RR140923726LB 2988729 باسمة علي مزهر
 RR139273793LB 3006600 عبد العزيز خليل الحاج حسين بزي

 RR139278345LB 3006604 سميه اسكندر مسعود
 RR139278380LB 3006914 طارق بن سعد بن عبد اللطيف العيسى

 RR139273802LB 3006923 فهد عبد اللطيف الدايخ
 RR139278376LB 3006940 خالد سالم بن احمد بن محفوظ

 RR139277971LB 3006950 عاطف سعيد ضاهر
 RR139278654LB 3006964 ابراهيم نقوال جبارة

 RR139278623LB 3006978 ميشيل سليمان خرباوي
 RR139278637LB 3006984 ليوتينن سعيد خياط

 RR139278610LB 3006987 اميل كامل جبرايل سالمة
 RR139278645LB 3006990 علي حسين بن مسلم
 RR139278844LB 3006993 لويس يوسف الزغبي

 RR139278597LB 3006995 محمد عبود علي العمودي
 RR139277937LB 3007206 احمد عارف النقيب
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 RR139278535LB 3007213 جاد اهللا محمود ابو دياب
 RR139278708LB 3007790 قاسم بن علي الوزير

 RR139278787LB 3008618 حسن سعيد قاسم حمود
 RR139278504LB 3010343 منى محمود العشي
 RR139278946LB 3010346 حبيب حيدر حامد

 RR139278773LB 3010347 تيمور عبد اهللا عبد الغفار علي رضا
 RR139278552LB 3010354 دنمحمد سامي محمد جميل دن

 RR139278668LB 3010360 علي عبد اهللا العيسائي
 RR139278549LB 3010580 جوزفين نخلة زخيا
 RR139278725LB 3011033 عمر عبداهللا عدره

 RR139278901LB 3011369 بدر عبد العزيز علي عبد الكريم ابل
 RR139278929LB 3011371 عبد المعطي سليم منصور

 RR139278889LB 3011372 م حسين مراد رضواننعي
 RR139278932LB 3011941 نجيب سلمان الجردي
 RR139278711LB 3011946 امين سلمان الجردي

  


