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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

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

دائرة ضريبة الدخل في بيروت(تابع للبنامج هم في الجدول أدناه للحضور إلى ءخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً  )535

ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني  ,بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله علما
  الخاص بوزارة المالية: 

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف المكلفاسم 

 RR193764955LB 78638 اوول اميريكان سبورتس وير

 RR193761971LB 78829 جان غبريال اصفر

 RR193761985LB 90868 ميالد يوسف مطر

 RR193761968LB 93732 سمير سليم روكس

 RR193762022LB 96394 شركة البراق للتوزيع والطباعة والنشر

 RR193766112LB 101093 انفست ش.م.ل هولدنغ فينيسي

 RR193764385LB 105574 حسين يحيى حسن

 RR193764377LB 190275 حسن علي صفا

 RR193765531LB 191761 قصابية للتجارة العامة

 RR193765616LB 192939 جمعه كورنر

 RR193765678LB 200023 علي ديب صباغ

 RR193765735LB 224359 رمزية مصطفى فوالدكار

 RR193765545LB 234955 طارق محمد الظريف

 RR193764765LB 248272 جمال محمد فليفل

 RR193766015LB 257637 سابين مظلوم

 RR193765559LB 307912 دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع/محمد خالد احمد اكرم الطباع

 RR193760888LB 313956 الشركة التربوية للطباعة والنشر والتوزيع ش.م.م.

 RR193760874LB 315553 شركة اللجين للتجارة العامة ش.م.م.

 RR193760826LB 445094 شركة دونيكو ش.م.ل هولدنغ

 RR193760790LB 488033 عادل حسن الحاج

 RR193760959LB 544991 سهيل يوسف يوسف

 RR193765341LB 547481 عبد الرحمن محمد العاليلي

MOODA POUR FILLES 1688167 ش.م.م RR193765766LB 

 RR193764068LB 2416740 شركة ييلدز ش م م

 RR193764125LB 2432047 شركة ج اس اس غروب للتجارة والخدمات ش م م

 RR193764607LB 2648302 ماركت سوليوشنز ش.م.م

 RR193766072LB 2670385 شركة تريليون ش م م

 RR193764638LB 2754535 شركة االرز والسبع بحور ش م م

 RR193764712LB 2757805 اي سي دي مانجمنت ش.م.م

 RR193764641LB 2787210 بالدور ش.م.م

 RR193764575LB 2805469 هوليداي انترناشيونال ترافل ش.م.م

FUTUROPARK 2826275 RR193764584LB 

  
  الجمهورية اللبنانية

  ارة الماليةوز
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR193765837LB 2861689 شركة مستشارون (مدنية)

 RR193765885LB 2872878 سناك بار ش.م.ل

ORO 2934039 ش.م.م RR193763972LB 

 RR193765899LB 2972924 تحومي يونيفورمز

 RR193765845LB 2981665 ذي درانكن داك ش.م.م

 RR193765267LB 2992186 ستار ترانسبورت إنترناشيونال

 RR193766262LB 3015740 فان كابيتال ش.م.ل

 RR193765854LB 3022866 سفن سيز برينتنغ كومباني ش.م.م

 RR193762610LB 3098305 سيبيا ش م ل

 F.I.G S.A.L 3102550 RR193764037LBاف اي جي ش.م.ل. 

 RR193764920LB 3129769 منذر و م.فيومي للطاقة ش.م.م.

 RR193764023LB 3215419 سيلفان فرنسوا  كستونغاي

  


