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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 المضمونرقم المكلف اسم المكلف

 RR008791337LB 252480شركة كعدي للتجارة والتسليف ش.م.م

 RR008743497LB 252914خالد محمد المھتدي

 RR008743437LB 265011محمد نديم شعبان

 RR008743496LB 304331يسىمالك محمد الع

 RR008742560LB 962812سركيس نظرت سانتوريان

 RR008743405LB 970841عماد الدين عادل ارناؤط

 RR008500583LB 1344186شربل فارس حنون

 RR008743427LB 1544801مؤسسة قاسم التجارية  ( شادي عبدهللا قاسم )

 RR008743482LB 2441216 نويل الحكيم

 RR008743404LB 2441229اھيم مردم بكابر

 RR008743471LB 2441357 محمد ابو قاسم

 RR132584924LB 2516802الشركة اللبنانية لالستثمار واالعمار ش.م.م.

 RR135785134LB 2516802الشركة اللبنانية لالستثمار واالعمار ش.م.م.

 RR135792135LB 2518611 البوتاي ش م م

 RR139272444LB 2518799زي فود ش.م.ل.

 RR139272461LB 2520507سكاي الين ب د م (ش م ل)

 RR139270236LB 2525666صادق صادق للتجارة العامة ش م م

 RR135796684LB 2531124تضامن-شركة كيماكو 

S&K Group S.A.R.L 2532165 RR144567733LB 

 RR135796698LB 2534503شركة ف.م وشركاه ش.م.م.

STARK GROUP S.A.R.L 2534588 RR139272489LB 

 RR135796707LB 2539714ايدياز فاكتوري انترتاشنال ش.م.ل

 RR139272515LB 2539714ايدياز فاكتوري انترتاشنال ش.م.ل

 RR135796715LB 2540261امبكت انتريرز اند كونستركشن ش.م.م.

 RR144571335LB 2547873 فراس حتحوت
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 RR139272563LB 2560615المفكرة الفنية الدولية للطباعة والنشر والتجارة ش.م.م.

 RR140917836LB 2563529إيلي انطوان الحاج

 RR139272585LB 2567541 ادوفيز ش.م.م

ACHOUR DEVELOPMENT sal 2571589 RR142802840LB 

 N.J.WOOD  2573593 RR139272594LB(نادر احمد جمعة)

 RR139272665LB 2595736وود ش.م.للوكال ف

 RR142802535LB 2595736لوكال فوود ش.م.ل

 RR139272719LB 2627904لوكوير لزر امنتيز ش.م.م

 RR142802575LB 2642826 ويمن ش.م.م.

 RR135797194LB 2645566شربل الياس الخوري

 alrehab trading 2646085 RR139272775LBالرحاب للتجارة 

 RR139272807LB 2658221كايترينغ غروب ش.م.لار.كي 

 RR142802589LB 2658221ار.كي كايترينغ غروب ش.م.ل

 RR139273025LB 2779935شركة فاساديكو ش م م

 RR142802663LB 2779935شركة فاساديكو ش م م

 RR139273073LB 2822588 الريتاج ش.م.م

 RR142802703LB 2822588 الريتاج ش.م.م

STEFFEN WULF GASSEL 2828774 RR138251791LB 

 RR139273095LB 2843583 تفاصيل ش.م.م

 RR135796123LB 2845343منزل عنبرة شفيق داعوق

 RR144569425LB 2849597 ليليز ريزوت

 RR140917867LB 2880067ادمون نرسيس افاكيان

 RR144568243LB 2896130وھيب فارس سعيد

 RR144570264LB 2899804مؤسسة علي غزال

 RR144570627LB 2935180نبيل حبيب خير هللا

 RR144570732LB 2945749ھمام عساف سماحة

 RR135796199LB 2946406رندا فوزي داعوق مروة

 RR144570613LB 2946552شارل بشاره عون

 RR135796208LB 2946592آني توركوم دير غازاريان

 RR135789140LB 2946603سمير يوسف طوبيا االشقر

 RR135796239LB 2949371ميشال طانيوس ربيز

 RR135789241LB 2949930 بول عسيلي

 RR135789175LB 2953565وليد حبيب رحال

 RR135789272LB 2957482احمد نجيب عبدهللا نحولي

 RR144569941LB 2978098إتش سيرفسز ش.م.م

 RR144568257LB 2982666 حسيب الريس

 RR144572146LB 2998569جوزف كرم و سوزان كرمجورج 

  


