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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

 RR140906816LB 1002822 فورشيت ش.م.ل
 RR140911379LB 1008665 باستا دي كازا ش.م.م

 RR140926532LB 1011338 تكنيكات غروب
 RR139277866LB 1055279 علي ذيب الجرمقي

 RR140927113LB 1069392 شركة قابضة- ريفاد هولدينغ لبنان ش.م.ل 
 RR139277945LB 1087394 جمعية مرعش االرمنية الخيرية

 RR140919655LB 1106762 انطوان جورج جبور
 RR140901218LB 1122379 علي ابراهيم حمود

 RR135780083LB 1139332 (زينة علي ابي صعب) SAAB GLASSصعب كالس 
 RR135796959LB 1147707 جنرال ايزي باور (يوسف مرتضى بريطع)

Bag Trading Mad  -1149686 محمد حسين الثاني RR138265393LB 
BEE FUNNY - 1150783 محمد منسى الثاني RR139278416LB 

عبود خضر المستت-  Bravo Ceramic   & Porcelain Ware 1151938 RR138266204LB 
 RR140907357LB 1166796 عمارمحمد محمود 
 RR140915764LB 1175309 دانيلكو ش.م.م

 JRM SARL 1180129 RR139269799LBجي.ار.ام ش.م.م 
 RR140907309LB 1189733 اميرة يوسف نسب

 RR139270616LB 1191724 شركة رادار غروب لصناعة االلبسة والتجارة العامة ش.م.م
 RR139277910LB 1203533 مؤسسة حسين  الحاج التجارية لصاحبها حسين حسن الحاج

 RR140907255LB 1225254 شركة شيدادا ش.م.م
 RR140914052LB 1241650 محمد سامر مصطفى الحلواني

 RR139270911LB 1242014 نبيه سنو استشاري ش.م.م
 RR140908335LB 1249884 ش.م.م  Coffee  &Toffee توفي اند كوفي
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 RR140924205LB 1258531 خلدة للتجارة (شفيق انيس مراد)
 RR144567526LB 1260016 اليغانس لتأجيرالسيارات ش.م.م.

 S.T.C 1288944 RR140922840LBاس.تي.سي 
 RR140918301LB 1290999 خضر علي الحاج حسين

 RR140914106LB 1301897 حنان حسين جمعه
(صدام هادي دلفيه)   LUXURY TEXTILE CO 1320311 RR139278861LB 

 RR140907618LB 1325858 تكنو الم ش م م
TOOLS ZEKI (ابراهيم زكي جرجس) 1347793 RR139278583LB 

TEXTILES GERGES (جورج كامل داود اسكندر) 1347801 RR139273780LB 
 RR140901561LB 1360904 تقنيات ش.م.م

 SHAHD CO 1362204 RR139279487LBشركة شهد التجارية 
 RR144567557LB 1363714 معن دباح جهجاه

 RR140926991LB 1400718 كاراليل ليبانون انفستمنت ادفايزرز ش.م.ل
the capital  the one s.a.r.l 1418226 RR140924196LB 

 RR140929318LB 1453590 شركة نيمان لإلستثمار ش.م.م.
 RR140919125LB 1465917 النهر للعقارات ش.م.ل

Dynamic Industry and Technologies SARL 1473919 RR140904355LB 
 RR140907666LB 1476678 .ش.م.ل 2أم .سي.أي 

 RR138266218LB 1487997 المجموعة العصرية للنقل والصيانة
 RR138267125LB 1491611 لوكريسيا بورجيا ش.م.م.

 RR139278402LB 1492192 يوسف عبود
 RR140906847LB 1496955 سي ان ش.م.م سي

 RR140920795LB 1497888 الشركة الدولية لالستثمار وتجارة االلكترونيات ش.م.م
 RR140901575LB 1499003 تاك ماكس ش.م.م

  
  


