
1 

  
                

  
  
  
  
  

  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

  
 LIPANPOSTتاريخ لصق  تاريخ الزيارة الثانية رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR138268474LB 03/04/2014 07/05/2014 2947628 جهاد احمد العرب
 RR138269470LB 03/04/2014 05/05/2014 2003416 مجموعة بنشي ش م م

 RR138269483LB 04/04/2014 05/05/2014 1884215 سعد الدين عنتر للتجارة (سعد الدين محمد عنتر ) 
 RR138269506LB 04/04/2014 05/05/2014 1270930 ديسكفري شوبنغ سنتر ش.م.م

 RR138269571LB 04/04/2014 05/05/2014 78376 مؤسسة مصطفى نجم للتجارة والصناعة
 R.A.CONSTRUCTION  246546 RR138269815LB 03/04/2014 05/05/2014(رمزي شاكر عواد)

 RR138269903LB 02/04/2014 13/05/2014 267480 شركة االيد انفستمنت غروب ش.م.م
 RR138269934LB 02/04/2014 06/05/2014 271772 اوسكار ش. م. م.

 RR138269948LB 04/04/2014 07/05/2014 281749 جان رعد للصناعة والتجارة
 RR138270036LB 03/04/2014 05/05/2014 296855 سونيا فايز ابو شعيا
 RR138270067LB 03/04/2014 05/05/2014 306044 الرا ريمون الفغالي

 RR138270075LB 03/04/2014 05/05/2014 307399 ليالينا ش.م.ل
 RR138270084LB 04/04/2014 06/05/2014 309217 ايليمانت كرياتيف كوميونيكايشن ش.م.م

 RR138270291LB 03/04/2014 06/05/2014 585209 آدي الياس عبد المسيح
 RR138270345LB 03/04/2014 05/05/2014 633863 اوتو موتيف فرا نشايزينغ ش.م.ل

 RR138270420LB 03/04/2014 05/05/2014 692525 شركة كوكتالز اند كو ش.م.م
 OLATINO SAL 756418 RR138270464LB 04/04/2014 05/05/2014ينو ش.م.ل شركة اوالت

 RR138270637LB 03/04/2014 05/05/2014 1074743 باربو ش.م.م
 RR138270699LB 03/04/2014 14/05/2014 1122492 شركة اوروليبان (الشرق االوسط)ش.م.ل

 M.E TANK 1215152 RR138270827LB 04/04/2014 05/05/2014(ديانا مطانيوس سكر)
 RR138270963LB 04/04/2014 05/05/2014 1259505 شركة سيف هوم تكنولوجي ل.ل.سي.ش.م.م

 RR138271014LB 04/04/2014 05/05/2014 1270930 ديسكفري شوبنغ سنتر ش.م.م
 RR138271028LB 03/04/2014 05/05/2014 1274095 فايف ستار توريزم ش.م.م

 RR138271181LB 04/04/2014 05/05/2014 1336416 ترناسيونال ش.م.مشركة رويال تريد ان
 RR138271371LB 03/04/2014 05/05/2014 1456703 غرين ش.م.م

 RR138271408LB 02/04/2014 13/05/2014 1461275 ماكتكس -شركة خليل خطاب ش.م.ل 

  
  الجمھورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR138271473LB 03/04/2014 05/05/2014 1489450 الخدمات واالستثمار ش.م.ل
 RR138271822LB 03/04/2014 07/05/2014 1715280 كي تو ترايدينغ ش م ل

 RR138271840LB 02/04/2014 05/05/2014 96006 شركة رج دبليو فودز ش.م.ل (تعنايل)
 RR138272085LB 03/04/2014 05/05/2014 2762478 فاروق غسان مرعب
 RR138272099LB 04/04/2014 05/05/2014 2941778 سمير حكمت طنوس

  


