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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

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

  
تاريخ الزيارة  رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 الثانية
تاريخ لصق 

LIPANPOST 
 RR140902540LB 12/05/2014 26/06/2014 2375164 الشركة الخلجية اللبنانية للمقاوالت ش م م

 RR140902765LB 12/05/2014 26/06/2014 2457448 ش.م.م. شركة بونتا ديل إسته
TheaMed SARL 2464703 RR140902774LB 12/05/2014 26/06/2014 

 RR140902788LB 09/05/2014 30/06/2014 2471364 سوغل ش.م.ل.
TROLLEY EXPRESS s.a.r.l 1737479 RR140902893LB 13/05/2014 26/06/2014 

 RR140903593LB 12/05/2014 26/06/2014 2049372 شركة رميكو ش.م.م.
 RR140904608LB 12/05/2014 30/06/2014 2261 شركة كمال العقارية ش.م.ل

 RR140904642LB 12/05/2014 27/06/2014 293639 موسى الياس روفايل
 RR140904673LB 14/05/2014 27/06/2014 1404437 ثريا نجال نهاد المشنوق

 RR140906246LB 14/05/2014 26/06/2014 706241 بيروت - بنانية حزب الكتائب الل
 RR140906250LB 15/05/2014 26/06/2014 1481306 آ.س.آ هوم

 RR140906263LB 16/05/2014 26/06/2014 63027 محطة الخطيب
 RR140906802LB 16/05/2014 26/06/2014 1205235 جي بي اي فور كابس ش.م.ل

 RR140902686LB 21/05/2014 26/06/2014 2426486 ميتال بالس ش. م. ل
 RR140902995LB 22/05/2014 26/06/2014 1778885 انبرس للتسويق والتجارة ش.م.م 

 RR140903165LB 22/05/2014 26/06/2014 1855099 ش م م QUALIMEDشركة 
 RR140903770LB 22/05/2014 26/06/2014 2141425 برودكشن ش.م.ل بي برود -شركة بي 

 RR140904700LB 16/05/2014 27/06/2014 303410 ريشار ادوار ابو جودة
 RR140905775LB 20/05/2014 30/06/2014 43024 اوصاف خاتون

 RR140906277LB 19/05/2014 26/06/2014 1870 شركة فيكتوري شيبنغ كومباني ش.م.م
 RR140906833LB 20/05/2014 26/06/2014 1344815 يثنك اند دو ش.م.ل. بواسطة وكيل التفليسة المحامي الياس ع

 RR140907153LB 19/05/2014 26/06/2014 2964177 سالم خالد جابر العلي الصباح
 RR140907167LB 19/05/2014 26/06/2014 178934 مؤسسة النخيل للبناء والتجارة والمقاوالت العامة

 RR140907175LB 21/05/2014 26/06/2014 2964182 ايه فاضل بورحكيمي
 SOLEA 221664 RR140907269LB 19/05/2014 26/06/2014سوليا 

 RR140907272LB 22/05/2014 26/06/2014 1842158 ذي كريستال غروب ش م ل

  
  الجمھورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR140907374LB 23/05/2014 26/06/2014 2024571 أو.دي.سي.سي. ش.م.ل.
 RR140907745LB 23/05/2014 26/06/2014 2965292 فؤاد تقال

  
  


