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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

 RR184084169LB 9342 شركة ابناء محي الدين عالء الدين ش.م.ل

 RR184085955LB 34597 مؤسسة محمد علي ناصر التجارية

 RR184085677LB 41052 محمد عصام شمسي باشا

 RR184085650LB 55145 عبد الرحمن محمد نابلسي

 RR184084141LB 64460 شركة ماتكو

 RR184084172LB 76165 مؤسسة حيدر اخوان للصناعة والتجارة

 RR184086479LB 118810 عصمت عدنان حميد

 RR184084190LB 139778 مؤسسة حسين محمد سليمان

 RR184084362LB 181532 شركة مظلوم التجارية

 RR184085310LB 199255 ش.م.م-يونايتد جروب-المجموعة المتحدة 

 RR184086108LB 229474 احمد محمد حسن مخلص بضائع مرخص

 RR184086111LB 233527 مكتب حيدر لتخليص المعامالت الجمركية)حيدر نصوحي حيدر(

 RR184084518LB 241742 شركة المصباح للتجارة ش.م.م

 RR184086142LB 243925 سعيد مطانيوس عون

 RR184084288LB 245876 عصام راضي محمد 

 RR184084481LB 252992 عدنان محمد عبد الواحد

 RR184084305LB 261560 مؤسسة علي عبد اللطيف صالح

 RR184084645LB 261833 يوسف مخايل ليشع

 RR184084570LB 263531 محمد نبيل زربو

 RR184084708LB 263825 شركة بريتي غروب ش.م.م

 RR184084549LB 271372 عبد الرحمن طالل المسعود

 RR184086292LB 271798 محمد منذر بقسماطي

 RR184085059LB 285363 جوزيف جرجي نقوال

 RR184084478LB 297453 فرحان رفيق اسماعيل

 RR184084186LB 306407 احمد سليم محمد عدنان السعيد

 RR184084393LB 310713 ثائر ابراهيم بيضون

 RR184084583LB 343035 محمد احمد خلوف

 RR184084433LB 351876 علي احمد الحسن

 RR184084552LB 423560 سامر جان معلوف

 RR184084345LB 455345 يحي محمد يحي

 RR184084420LB 761051 خالد علي عبد الفتاح

 RR184084331LB 800549 سامية طانوس النجار
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 RR184084566LB 934904 مدجمعة حسين المح

 RR184084380LB 941618 عبد القدوس مصطفى برادعي

 RR184084623LB 949902 محمد مصطفى الزحالني

 RR184084495LB 955426 هشام محمد عبد الخالق

 RR184085221LB 959515 كاراج عساف نعيم عطاهلل

 RR184084597LB 1295395 جورج اوهانس قصابيان )ابو جانو(

 RR184085062LB 1368293 ركة فارماسي  ش.م.م.ش

 RR184084504LB 1460932 محل محمد حسان فتح هللا

 RR184085779LB 1649178 حارس يوسف القزي

 PINOS 1844788 RR184085969LBشركة 

 RR184084668LB 1994751 شركة منتوجات الخير للصناعات الغذائية ش.م.م

 RR184085915LB 2013716 شركة جيسكو ش.م.م.

 RR184086363LB 2240516 اوبن برنتنغ كونسبت او ب سي ش م ل

 RR184083968LB 2249396 يونيلوكس كاردس ش.م.ل.

 RR184084416LB 2387016 نزيه انطوان نصار

 RR184084005LB 2690647 الين كومباني ش.م.م.

 RR184083764LB 2876864 سي كاي سوليوشنز ش م ل

 RR184084654LB 3071405 علي محمد حمود

 


