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 إعالم تبليغ
 الموضوع: تبليغ

 
 

دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  -تدعو وزارة المالية  
لى القيمة مديرية الضريبة عفي  التدقيق الميدانيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئالخاضعين, المكلفين الواردة أسما

بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم  -شارع كورنيش النهر -مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل المضافة, 
خالل مهلة ثالثين يومًا من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وٕاال يعتبر التبليغ حاصًال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

 أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  علماً  ,المشار إليها أعاله
 

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف
تاريخ الزيارة 

 الثانية
تاريخ لصق 

LIPANPOST 
 RR009974151LB 14/01/2015 11/03/2015 56361 شركة شي سامي غروب ش.م.م

 RR009974188LB 14/01/2015 11/03/2015 231786 شركة سوبرا غروب ش.م.م

 RR009974215LB 14/01/2015 11/03/2015 11063 شركة التطوير العقاري ش.م.ل (ردكو)

 RR009974231LB 14/01/2015 11/03/2015 8892 شركة خوري للمقاوالت ش.م.م

Energie gaddar sarl 2441523 RR009974248LB 12/01/2015 11/03/2015 

 RR009974351LB 16/01/2015 11/03/2015 281370 اتيالمحمد محمود ش

 RR009974796LB 15/01/2015 11/03/2015 1871417 شركة هيواوي تكنولوجيز لبنان ش م م

 RR009974136LB 15/01/2015 11/03/2015 2600 ش.م.م -لبنان  -شركة روتانا 

 RR009974157LB 14/01/2015 12/03/2015 1265858 وورلد ديراكت ش.م.ل.

 RR009974162LB 19/01/2015 11/03/2015 211987 ستار سات ش .م.ل

 RR009974195LB 19/01/2015 13/03/2015 36040 مؤسسة زبيبو للتجارة

 RR009974232LB 19/01/2015 11/03/2015 1473897 ساوا غروب ش.م.م.

 RR009974074LB 20/01/2015 12/03/2015 8419 شركة جورج عنتابي ش.م.م

 RR009974221LB 16/01/2015 13/03/2015 103345 مؤسسة موريس صوما التجارية

 RR009974239LB 21/01/2015 13/03/2015 207185 انطلياس -مطعم خيمة السنيور 

 RR009974814LB 23/01/2015 13/03/2015 751669 المجموعة المتحدة  ش.م.م -شركة الثائر 

 RR009974823LB 21/01/2015 11/03/2015 245594 عبد الناصر مصطفى الصمد

 RR009974164LB 23/01/2015 17/03/2015 10028 شركة نافكو ش.م.ل

 RR009974202LB 27/01/2015 24/03/2015 2273580 محمد حسن

 RR009974259LB 23/01/2015 16/03/2015 501414 هيفاء محمد وهبي

 RR009974240LB 21/01/2015 16/03/2015 89736 جوزيف عيد وشركاه

 RR009974801LB 19/02/2015 16/03/2015 1023823 شركة المال لشحن البضائع والخدمات الجمركية

 RR009974804LB 19/02/2015 16/03/2015 207413 مؤسسة ياسين للتجارة والتعهدات

 RR009974808LB 19/02/2015 16/03/2015 210904 مؤسسة لوزان التجارية

 RR009974811LB 19/02/2015 13/03/2015 208455 للتجارة العامة وصناعة االلومنيوم ش م لالشركة المتحدة 

 

 

  

 الجمهورية اللبنانية
 وزارة المالية

 مديرية المالية العامة
 مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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