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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 

 RR181634508LB 21/08/2017 09/10/2017 1623891 مؤسسة علي الصغير التجارية(علي عبد الصغير)

 RR181634539LB 22/08/2017 06/10/2017 759702 حسام صالح احمد

 RR181634715LB 21/08/2017 06/10/2017 1762645 ان تو ميوزيكا ش.م.م

 RR181634879LB 23/08/2017 06/10/2017 2007535 شركة ام سي للتوزيع ش م ل

 RR181634936LB 23/08/2017 06/10/2017 238501 غارو جورج شاهينيان

 RR181635287LB 25/08/2017 13/09/2017 2796991 توب نت ش.م.م

 RR181635843LB 25/08/2017 14/09/2017 69040 الياس جبران حبش

 RR181634953LB 28/08/2017 14/09/2017 324485 شركة سيلفرسكرين ش.م.ل

 RR181635021LB 29/08/2017 13/09/2017 9637 اوفيس ورك سنتر ش.م.م

 RR181635070LB 29/08/2017 15/09/2017 1171302 واندرز ش م م

 RR181635106LB 28/08/2017 14/09/2017 1459107 روليت ش.م.م.

 RR181635256LB 25/08/2017 13/09/2017 3194707 العالمية للحلول التجارية اي.تي.اس ش.م.م.

 RR181635534LB 29/08/2017 15/09/2017 2125504 ايلي سكاف انتريورز ش.م.ل.

 RR181635565LB 29/08/2017 14/09/2017 1838288 محمد عبد اللطيف حمدان -حمدان للتجارة 

 RR181635579LB 28/08/2017 13/09/2017 1380174 سبيشاليتي فاشن غروب (لبنان)ش م ل

SIRAJ ELECTRO-MECHANICAL (S.E.M) S.A.R.L 659894 RR181635640LB 28/08/2017 13/09/2017 

 RR181635653LB 28/08/2017 14/09/2017 364497 سعد الدين الياس محمد

 RR181635698LB 28/08/2017 13/09/2017 1501484 اوفوريا ش.م.م.

MED LIGHT - 2021192 مارون طانيوس مدلج RR181635790LB 28/08/2017 13/09/2017 

 RR181636203LB 28/08/2017 16/09/2017 1504923 اي لينكس ش.م.م

 RR181636530LB 30/08/2017 13/09/2017 2835254 فيق ادهميغسان ر

 RR181636574LB 29/08/2017 13/09/2017 182628 مؤسسة حسن مرجي التجارية

 RR181636631LB 29/08/2017 13/09/2017 222736 معرض مونتانا لالزهار

RACHID GROUP COMPANY S.A.R.L 2141485 RR181635035LB 31/08/2017 28/09/2017 

 A.M 2932502 RR181635137LB 06/09/2017 27/09/2017أ.م /

 RR181636512LB 05/09/2017 28/09/2017 313769 عثمان للمحروقات والتجارة العامة - شركة محمد وجمال عثمان 

MODERN HOME ELECTRIC 1184391 RR181636659LB 05/09/2017 28/09/2017 

 RR181636662LB 31/08/2017 27/09/2017 71671 اوهانس بوغوصيان

 RR181637597LB 05/09/2017 28/09/2017 123746 شركة سبيس الب ش.م.م

 RR181637645LB 05/09/2017 03/10/2017 2854 ترايومف انترناشيونال ش.م.ل

  

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  يبة على القيمة المضافةمديرية الضر


