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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

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:علماً أنه  ,المراجعة المشار إليها أعاله

   
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR181640401LB 4569 شركة اميركان كولد اندستري ش.م.م

 RR181640083LB 4965 شركة يونيسبور ش.م.م

 RR181637773LB 7455 شركة ج.ا.س  ش.م.م

 RR181640168LB 7794 مسيمكس غرافيك ش.م.

 RR181637623LB 8100 الشركة التجارية الدولية المحدودة (لبنان) ش.م.م

 RR181638249LB 11598 شركة صعب المحدودة المسؤولية

 RR181637787LB 28038 مؤسسة طويل العقارية

 RR181638133LB 46833 شركة صوايا وصليبا للطباعة والنشر

 RR181640327LB 69606 مؤسسة فيليب صقر واخوانه

 RR181638765LB 71412 سيفاكس

 RR181637725LB 91416 دار احياء التراث العربي

 RR181636543LB 123694 ريزوس/ رعد هيلت كومباني ش.م.م

 RR181637433LB 155975 مؤسسة شمس الدين للسمانة

 RR181637760LB 162679 مؤسسة فادي جورج الحسيني

 RR181637478LB 166741 حسن محمود مغنيه

 RR181637521LB 215433 برونتي آرت كاليري ش.م.م.

 RR181636605LB 235717 مؤسسة الخنسا نورهان (حسن احمد الخنسا)

 RR181637464LB 243376 ناظم عبد الحميد قرقناوي

 RR181637495LB 244582 جهاد عبد الرؤوف درويش

 RR181636680LB 245276 فواز الحلبي

 RR181636588LB 250484 المؤسسة اللبنانية االلمانية لمصران الغنم

 RR181637420LB 256523 باسم محمد انور المزيك

 RR181635636LB 307212 سينز غروب ش.م.م

 RR181636591LB 378621 مؤسسة خاتون التجارية ( فاطمه محمد خاتون )

 RR181637535LB 385561 مؤسسة الشرق للتجارة ( اكرم محمد بالغي )

 RR181637402LB 400219 الياس جورج بدور

 RR181636557LB 603954 شوقي اسعد صوايا

AIIZ 654557 نديم ادمون سليمان RR181636225LB 

 RR181636628LB 895040 عباس محمود منصور

 RR181636217LB 969614 انترناسيونال سايفتي ترايدينغ ش.م.م

 cuisine du monde 1337399 RR181636565LBكويزين دي موند ش م م 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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MARITEXT - 1359020 ماريا كيفورك منامشه يان RR181637504LB 

 RR181637668LB 1528870 محمد فاروق الكردي

top notch engineering t.n.e s.a.r.l 1543249 RR181638005LB 

 RR181637699LB 1626940 انطوان القزي

 RR181636645LB 1712974 ريمون فرج للتجارة العامة

 RR181635551LB 2077746 ساغويه  ال مودا ش م م

Lina's food & more 2381735 لينا احمد غملوش RR181637795LB 

 RR181637416LB 2441156 جوزف جورج العيراني

ZICAI GROUP S.A.R.L 2600831 RR181637570LB 

 RR181637518LB 2705661 محمود حسين شبلي

 RR181635242LB 2872325 ش.م.لفادوز 

 RR181637552LB 2906271 حسان محمد العرب

 RR181635052LB 2953718 عقل انطوان خليل

 RR181637708LB 3006604 سميه اسكندر مسعود

 RR181637671LB 3007206 احمد عارف النقيب

 RR181636945LB 3065524 ش م م AHNشركة 

 RR181636937LB 3072900 سمارت نت ش.م.م -شركة ب 

 RR181636923LB 3205213 ارمانور ش م م

  


