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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

تاريخ الزيارة 
 الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 RR181630934LB 28/07/2017 28/08/2017 564753 مؤسسة صليبا للطباعة (ناجي نقوال صليبا)

 RR181631197LB 01/08/2017 28/08/2017 56931 ر )صيدلية بدر ( يوالند بد

 RR181631705LB 31/07/2017 28/08/2017 2053358 بزنيس انفستمنت اند دفيلوبمنت ش.م.ل (قابضة هولدينغ)

 RR181631824LB 01/08/2017 31/08/2017 3019103 - تعهدات عامة  -يوسف أبي راشد 

 RR181631965LB 04/08/2017 28/08/2017 1771688 سة المحامية عطارد عبدهللا , بصفتكفيصل اديب سري الدين بواسطة وكيل التفلي

 RR181632762LB 04/08/2017 28/08/2017 31987 بدري امين فريحة

 RR181632864LB 03/08/2017 28/08/2017 1674940 شركة كونسبتا ش.م.م.

GATE B S.A.R.L 3168623 RR181632039LB 08/08/2017 24/08/2017 

 RR181632087LB 07/08/2017 24/08/2017 2834786 مايس لبنان ش.م.م

HANNOUCH TRADING 3024279 جوزيف فؤاد حنوش وشركاه RR181632127LB 04/08/2017 25/08/2017 

 RR181632144LB 08/08/2017 24/08/2017 3086096 راشال مارون مسلم

 RR181632728LB 07/08/2017 24/08/2017 2296413 لمحامي الياس ابو ناضرشركة كوبار ش.م.ل. بواسطة وكيل التفليسة ا

 RR181632780LB 08/08/2017 24/08/2017 633863 اوتو موتيف فرا نشايزينغ ش.م.ل

 RR181632820LB 09/08/2017 25/08/2017 1172428 شركة تكنو مول ش.م.م.

 RR181632904LB 07/08/2017 24/08/2017 2007713 فرونت رو ش.م.ل

 RR181632952LB 07/08/2017 24/08/2017 56581 مؤسسة ابو سليمان

 RR181634091LB 10/08/2017 24/08/2017 2380973 سي هورس اكسبرس ش م م

 RR181631991LB 10/08/2017 24/08/2017 2943802 شركة سرحان للمحروقات ش.م.م

 RR181634009LB 10/08/2017 24/08/2017 233016 سمعان جوزف قاعي

 RR181634030LB 11/08/2017 25/08/2017 1541064 اللقيس للتجارة العامة

 RR181632113LB 14/08/2017 30/08/2017 3222712 ذي ليم بوز ش.م.م

 RR181633989LB 14/08/2017 30/08/2017 2020320 محل شفيق سامي البراج التجاري

 RR181634043LB 14/08/2017 30/08/2017 1220670 علي تركي دندش

 RR181634057LB 14/08/2017 29/08/2017 539718 شركة ماضي تكنولوجي ش.م.م

 RR181634088LB 16/08/2017 29/08/2017 3322455 مؤسسة جورج خباز

 RR181631838LB 16/08/2017 29/08/2017 723379 غلوبل انجييرنغ غروب ش.م.م

 RR181633944LB 17/08/2017 31/08/2017 3226425 ال براند فاكتوري اوتليت ش.م.ل

 RR181634499LB 17/08/2017 30/08/2017 88212 مؤسسة فاروق شحادة للتجارة العامة

 RR181634560LB 16/08/2017 29/08/2017 2776936 سوبر ماركت خالد احمد

 Alukaufman 173623 RR181634661LB 18/08/2017 29/08/2017الوكوفمان ش.م.م 

 RR181634689LB 17/08/2017 29/08/2017 1972722 ماركت ش.م.م.نخلة 

 BIG JACK 1989343 RR181634729LB 18/08/2017 29/08/2017شركة بيغ جاك 

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR181634732LB 18/08/2017 29/08/2017 2037400 اواكس للتجارة ش.م.ل

 RR181634746LB 18/08/2017 29/08/2017 1998564 شركة كراميل سويتس ش م م

 NEW PHARMA HEALTH 1838249 RR181634750LB 19/08/2017 29/08/2017شركة 

  


