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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  -تدعو وزارة المالية    

على القيمة  مديرية الضريبةفي  االلتزام الضريبيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  - شارع كورنيش النهر -مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 

خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 
  مًا أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: عل ,المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

تاريخ الزيارة 
 الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 RR139383547LB 15/01/2014 11/02/2014 586568 موريس نقوال صحناوي
 RR139383604LB 15/01/2014 11/02/2014 586556 نبيل نقوال صحناوي

 RR139384370LB 15/01/2014 11/02/2014 586581 ياسمينا نبيل صحناوي
 MICRO COMPONENTS & SYSTEMS INC  664665 RR139384936LB 15/01/2014 10/02/2014 ش.م.م

 RR139385619LB 15/01/2014 10/02/2014 310750 اوبرايشنز مانجمنت كونسالتنسي ش.م.م
 RR139385675LB 16/01/2014 10/02/2014 588160 منطقة المرفأ العقارية 229قار الع

 RR139385715LB 16/01/2014 13/02/2014 100919 شركة مكلس العقارية ش.م.ل
 RR139386628LB 16/01/2014 10/02/2014 4218 شركة رويال هومز ش.م.ل

 RR139386631LB 16/01/2014 11/02/2014 3832 الشركة المتحدة لالستثمار العقاري ش م ل
 RR139386645LB 16/01/2014 11/02/2014 72368 شركة باريتوس باركس ش.م.ل

 RR139386778LB 15/01/2014 11/02/2014 19664 جوزف االسود
 RR139387155LB 16/01/2014 10/02/2014 156380 الجو العقاري ش.م.ل

 RR139387172LB 15/01/2014 10/02/2014 173590 ابجد للعقارات والتجارة ش.م.ل
 RR139387190LB 16/01/2014 10/02/2014 189002 االشرفية العقارية ش.م.ل 333شركة 

 RR139387359LB 15/01/2014 10/02/2014 2831851 لقمان امين الجردي
 RR139389160LB 15/01/2014 17/02/2014 684811 عاطف نجيب الجردي
 RR139389540LB 16/01/2014 17/02/2014 567256 ايلي انطوان الخوري
 RR139389765LB 16/01/2014 10/02/2014 79791 جوزف فؤاد بولس

 RR139390052LB 16/01/2014 11/02/2014 57290 منى كامل ابو هدير
 RR139384295LB 21/01/2014 11/02/2014 3478 شركة بيروت للبناء ش.م.ل

 RR139387583LB 17/01/2014 12/02/2014 46687 الياس فاخوري
 RR139390225LB 21/01/2014 10/02/2014 52687 عماد محسن بيضون
 RR139383224LB 24/01/2014 10/02/2014 1289027 اني انترانيك اندريكيان

 RR139386781LB 22/01/2014 10/02/2014 21300 مؤسسة المهندس كبلایر المر
 RR139386866LB 23/01/2014 11/02/2014 93558 .مشركة ليبانيز كيرتينغ كومباني ش.م

 RR139388875LB 23/01/2014 11/02/2014 615277 محمد طالل مصطفى القطب
 RR139388941LB 23/01/2014 10/02/2014 1090884 ايمن عبد المعطي شاهين
 RR139384692LB 29/01/2014 20/02/2014 2290580 زيوارت كيفورك يراونيان

 RR139386804LB 29/01/2014 25/02/2014 24543 قمر نبيل وليم

  الجمھورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  يرية الضريبة على القيمة المضافةمد
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 RR139384573LB 28/01/2014 13/03/2014 2492909 ملحم ابراهيم المالح
 RR139383241LB 13/02/2014 04/03/2014 558707 محمد احمد صفدي

 


