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 إعالم تبلیغ
 الموضوع: تبلیغ

 
دائرة  –یات لمصلحة العم –مدیریة الضریبة على القیمة المضافة   -مدیریة المالیة العامة  -تدعو وزارة المالیة  

 في  مدیریة الضریبة دائرة اإللتزام الضریبيھم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعین, المكلفین الواردة أسما
لتبلغ البرید المذكور تجاه اسم  بیروت، -شارع كورنیش النھر -مبنى وزارة المالیة,  قرب قصر العدل على القیمة المضافة, 

ً من تاریخ نشر ھذا اإلعالم, وإال یعتبر التبلیغ حاصالً بصورة صحیحة بعد انتھاء مھلة  كل منھم خالل مھلة ثالثین یوما
 :اإللكتروني الخاص بوزارة المالیةماً أنھ سیتم نشر ھذا اإلعالم على الموقع عل ,المراجعة المشار إلیھا أعاله

 
 رقم البرید المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR195413339LB 9678 شركة سنا غاز ش.م.م

 RR195413325LB 46008 نظیر محمد زعیتر للنقل

PRETTY WOMEN 193306 RR195412832LB 

 RR195412948LB 193354 ساید غطاس المكاري

 RR195413360LB 216352 محمد یوسف المجذوب

 RR195412934LB 243767 حسام عارف سري الدین

 RR195413020LB 789774 مؤسسة رزق (رزاح علي امھز)

 RR195412611LB 916236 كمال الفرد محیر

 RR195412571LB 961065 فادي ادمون ابي خلیل

 RR195412850LB 988959 وجیھ زین الدین للتجارة العامة

 RR195412585LB 1175747 ولید سلیم بو عرم

 RR195413444LB 1932587 محمد زھیر زكور

 RR195413170LB 2191433 بطرس دومیط خطار

 RR195413055LB 2191961 شركة تراید الینز كومباني ش.م.ل

 RR195413002LB 2192821 جھاد فؤاد حدید

 RR195412965LB 2221674 سامر اسعد

 RR195413197LB 2334598 قاسم عبد المجید السعید

 RR195412925LB 2464060 محمد الضو

 RR195413458LB 2467986 یوسف جرجس عمانوئیل

 RR195413135LB 2514025 حسن محمد حامد

 RR195412979LB 2518357 الھادیكو للتجارة العامة

 RR195412642LB 2530990 مارون جرجس ابو رجیلي -جي اند جي

NOVAJO 2557080 RR195412639LB 

SEKNA 2677704 RR195412673LB 

 RR195413033LB 2680467 انطوان زخیا صفیر

 RR195412687LB 2685162 محل ھیثم الحركة للتجارة

 RR195412537LB 2875463 كلوریا الیاس ابو عماد 

 RR195413515LB 2931813 یوسف محمد عزام

 RR195413016LB 3084529 ویھيبولس بطرس الد

 RR195412877LB 3598808 علي حسین عبد الحسین

 RR195412863LB 3598886 حسام عبد الحسین الشیخ علي

 RR195413271LB 3608778 ھشام علي عطیة

 RR195412523LB 3612873 علي محمد طعان

 
 الجمھوریة اللبنانیة

 وزارة المالیة
 مدیریة المالیة العامة

 مدیریة الضریبة على القیمة المضافة
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 RR195412917LB 3632502 علي محمد نمر

 RR195413268LB 3642100 رشید الیاس ابراھیم

 RR195413489LB 3642247 عبد الكریم ابراھیم الضھر
 


