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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    

ى القيمة مديرية الضريبة علفي  االلتزام الضريبيدائرة 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 يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 
ً  ,المشار إليها أعاله   أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:  علما

  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف
تاريخ الزيارة 

 الثانية
تاريخ لصق 

LIPANPOST 

 RR126209409LB 11/09/2017 06/10/2017 981655 سامي عبده جحى

 RR126209528LB 05/09/2017 09/10/2017 1036820 عبد المنعم علي حجازي

 RR126209580LB 07/09/2017 06/10/2017 165722 طاهر بهجت غيث

 RR126209633LB 12/09/2017 06/10/2017 180909 ريكاردو ايليا ابو جودة

 RR126209704LB 11/09/2017 10/10/2017 200489 باتريك انيس الزغبي

 RR126209837LB 07/09/2017 10/10/2017 649761 الشيخ بهجات علي غيث

 RR172942443LB 07/09/2017 06/10/2017 695 شركة الشرق االوسط النماء االراضي ش.م.ل مرسكو

 RR172943165LB 06/09/2017 10/10/2017 623621 محمد بهيج العاليلي

 RR172943259LB 07/09/2017 09/10/2017 509994 هدى يوسف عازار

 RR172943599LB 05/09/2017 06/10/2017 929682 ريمون الياس نوهرا

 RR172943639LB 07/09/2017 06/10/2017 1028973 البير طانيوس الخويري

 RR172943695LB 06/09/2017 06/10/2017 1423293 روجيه فايز عبود

 RR172943775LB 07/09/2017 06/10/2017 2178954 ش.م.ل 5مدور 

 RR172943885LB 07/09/2017 06/10/2017 1296837 فريال اسطفان الفاخوري

 RR172944033LB 07/09/2017 10/10/2017 1634069 كريم انطوان مسعود

 RR172944501LB 06/09/2017 06/10/2017 1713959 ش.م.ل 934آر . بي. 

 RR172944529LB 11/09/2017 09/10/2017 1799990 ش.م.م 627شركة باستور 

 RR172944815LB 11/09/2017 06/10/2017 87453 كريكور اوهانس يسابيان

 RR172944824LB 11/09/2017 06/10/2017 87455 هاروتيون اوهانس يساييان

 RR172944841LB 11/09/2017 06/10/2017 87996 بسام سلمان غيث

 RR172945056LB 11/09/2017 10/10/2017 119958 رياض ميشال دياب

 RR172945113LB 13/09/2017 17/10/2017 131325 محمد مروان محمد منير الخياط

 RR172945127LB 06/09/2017 06/10/2017 132671 خليل ابراهيم جبره

 RR172945229LB 11/09/2017 06/10/2017 144184 محمد زهير احمد السعودي

 RR172945334LB 11/09/2017 06/10/2017 150970 طالل علي صالح

 RR181646554LB 12/09/2017 06/10/2017 218842 جورج خليل ابو جودة

 RR181646625LB 11/09/2017 09/10/2017 236782 مرعي علي ابو مرعي

 RR181646660LB 13/09/2017 10/10/2017 260560 انطانيوس الياس الخازن

 RR181646775LB 11/09/2017 10/10/2017 310348 ميشال موسى مخول بشاره

 RR181646789LB 11/09/2017 07/10/2017 319298 مي حكمت طنوس

 RR181646894LB 12/09/2017 09/10/2017 396251 نهاد ميشال الشويري

 RR181646934LB 05/09/2017 06/10/2017 437356 وليد سمير بارودي

 RR181647016LB 07/09/2017 06/10/2017 58920 علي احمد المولى

 RR181647081LB 12/09/2017 07/10/2017 61935 نصوح كامل جابر

 RR181647118LB 11/09/2017 10/10/2017 62938 فكتور يوسف الخوري

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  يمة المضافةمديرية الضريبة على الق
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 RR181647170LB 11/09/2017 06/10/2017 65287 يحي محمد الكعكي

 RR181647603LB 07/09/2017 06/10/2017 6560 شركة فور سيزنس بارك رزورتس استايتس ش.م.ل

 RR181647625LB 07/09/2017 06/10/2017 8047 شركة كاب سورفيل ش.م.ل

 RR181647719LB 11/09/2017 06/10/2017 181337 الصيفي ش.م.ل 750شركة 

 RR181647736LB 11/09/2017 09/10/2017 222281 لوجيكس انفستمنتس ش.م.ل

  


