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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

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

ة في  مديرية الضريب االلتزام الضريبيدائرة هم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم  - شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل على القيمة المضافة, 

كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة 
  لماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: ع ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

تاريخ الزيارة 
 الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 RR147219043LB 10/09/2018 19/10/2018 126012 مؤسسةحاجو التجارية

 CHIRIN RENT CAR 1964013 RR147219065LB 12/09/2018 22/10/2018شيرين لتأجير السيارات 

 RR193762226LB 07/09/2018 19/10/2018 750996 رولى شوقي فاخوري

 RR193763093LB 07/09/2018 22/10/2018 889500 الشركة العربية لالستثمار العقاري ش.م.ل

 RR193763456LB 10/09/2018 19/10/2018 910213 المجموعة المتحدة لالعالم والنشر والتوزيع ش.م.ل

 RR193763500LB 07/09/2018 19/10/2018 100683 شركة فارس وشركاه

 RR193763513LB 06/09/2018 19/10/2018 2374632 شركة الف عالمية ش م م

 RR193763527LB 10/09/2018 19/10/2018 2467585 غراسفوا (ميدل ايست ) ش م ل

 RR193763535LB 07/09/2018 19/10/2018 2390014 توصية بسيطةشركة قاسم علي بدير واوالده 

Berner auto sales &used spare parts 2469512 RR193763561LB 07/09/2018 19/10/2018 

 RR193763601LB 07/09/2018 19/10/2018 2459695 شركة مزيان ش م م

 RR193763632LB 10/09/2018 22/10/2018 2526309 عادل مهنا

PROGRESSIVE INTERNATIONAL GROUP SARL 2529794 RR193763663LB 07/09/2018 19/10/2018 

 RR193763685LB 10/09/2018 19/10/2018 2384499 اي بي جي تي ش م ل

 RR193763694LB 12/09/2018 19/10/2018 2533669 سينموز ش.م.ل

 Barseem Business  &Trade S.A.R.L 2939850 RR193763938LB 12/09/2018 19/10/2018برسيم بيزنيس اند ترايد (بي.بي.تي) ش.م.م 

 RR193763941LB 12/09/2018 19/10/2018 2931256 عبد هللا نجيب الحاج

 RR193763969LB 07/09/2018 19/10/2018 2864885 سمانا لالعمال ش.م.ل

 RR193763990LB 12/09/2018 19/10/2018 981714 شركة شاغوري العقاريه ش.م.ل

 RR193764006LB 07/09/2018 19/10/2018 972736 د ن ل انترناشيونال لبنان هولدنغ ش.م.ل

 RR193764010LB 07/09/2018 19/10/2018 1005810 اج اند ص انترناشيونال ش.م.م

 RR193764071LB 06/09/2018 19/10/2018 2451345 شركة عازار دايموندز ش م ل

PRO RIDERS CLUB S.A.R.L 2557279 RR193764111LB 07/09/2018 19/10/2018 

 RR193764655LB 12/09/2018 19/10/2018 2804983 شركة اوالد غاستون بنّا المحدودة ش.م.م.

 RR193764669LB 13/09/2018 19/10/2018 2809164 انترناشونال شيبيغ اكوموديشن هولدينغ ش.م.ل

 RR193764686LB 13/09/2018 19/10/2018 2825468 السيقير

 RR193764690LB 12/09/2018 19/10/2018 2827853 سوشيل ايم ش م ل

 RR193764730LB 12/09/2018 19/10/2018 300336 سامي علي فارس

 RR193764757LB 12/09/2018 19/10/2018 235862 فالش النسر ش.م.م-شركة االستثمارات المتخصصة 

 RR193764788LB 12/09/2018 19/10/2018 244375 منيه هاله عز الدين الحجري

 RR193764845LB 12/09/2018 19/10/2018 2974480 حميد حسن الجمل

  

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة


