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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 مة المضافة, القي

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  يتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علماً أنه س ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

تاريخ الزيارة 
 الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 RR190800353LB 27/08/2018 02/10/2018 1375295 اكواج ستورم

 RR190802853LB 10/08/2018 27/09/2018 300005 انسايت ش م م

 RR190803329LB 25/08/2018 25/09/2018 328956 ارمين قره بت باليان

 RR190804770LB 27/08/2018 25/09/2018 2404153 حايك غروب ش.م.م.

 RR190805126LB 29/08/2018 25/09/2018 83586 المهندسون المتضامنون -شوك بيتون 

 RR190806170LB 28/08/2018 02/10/2018 2558300 وليد عزت حمود

 RR190806413LB 28/08/2018 25/09/2018 215396 الومينيوم واعمال معدنية ش م م - الوبرو

 RR190806798LB 28/08/2018 25/09/2018 224295 العتيق لاللبان واالجبان

 RR190807688LB 24/08/2018 26/09/2018 474692 شركة غاناش شوكوالتيه ش.م.م

 RR190807881LB 28/08/2018 25/09/2018 599990 بواسطة وكيل التفليسة المحامي د. محمد خالد رستالغد انترتانمنت ش.م.ل 

 RR190808238LB 29/08/2018 25/09/2018 8868 شركة ب.م.ا للتجارة ش.م.م

 RR190808272LB 27/08/2018 25/09/2018 29180 روجيه جورج خليل

 RR190808388LB 29/08/2018 28/09/2018 134819 خالد حسن الحسن

 RR190808604LB 27/08/2018 25/09/2018 621904 السعودية لالستثمار العام ش.م.م

 RR190808670LB 27/08/2018 25/09/2018 166075 الشركة اللبنانية لالتصاالت ش.م.ل

AUTO GHANDOUR (قاسم شوقي غندور) 171343 RR190808745LB 28/08/2018 25/09/2018 

 RR190808754LB 27/08/2018 25/09/2018 171443 طرابلس -مدرسة االيمان االسالمية  -ربية االسالمية جمعية الت

 RR190808768LB 27/08/2018 26/09/2018 171632 قبة بشمرا-مدرسة االيمان االسالمية  -جمعية التربية االسالمية 

 RR190808935LB 24/08/2018 25/09/2018 182699 ى المشطوبمؤسسة ماجللون الكترونيكس بواسطة وكيل التفليسة المحامي سلو

 RR190808961LB 27/08/2018 26/09/2018 183739 غسان عبدهللا ديب

 RR190808975LB 28/08/2018 28/09/2018 184417 مؤسسة جهاد لطيف التجارية لصاحبها جهاد سمير لطيف

 RR190809131LB 27/08/2018 26/09/2018 189704 توما سويدان - محطة توتال الجمهور 

 RR190809220LB 29/08/2018 25/09/2018 192314 شركة نيو فود تكنولوجي ش.م.ل

 RR190809264LB 24/08/2018 25/09/2018 192975 شركة الموسوي للتجارة والمواد البناء ش.م.م

 RR190809967LB 27/08/2018 25/09/2018 628929 مصطفى زهار الجمل

 RR190810038LB 27/08/2018 25/09/2018 645905 جودات حرقوص وشريكته-ينيوم للتجارة شركة بالت

 RR190810041LB 27/08/2018 25/09/2018 646938 رفيق مصطفى الصيداني- دالل للتجارة 

 RR190810069LB 27/08/2018 26/09/2018 650933 عرفات ذيب فحص

 RR190810086LB 27/08/2018 25/09/2018 652249 )معوض لقطع غيار السيارات (نزيه فرنسيس معوض

 RR190810126LB 27/08/2018 25/09/2018 655756 عصام ناصر وشريكه- امبكس -القطرية اللبنانية 

 RR190810157LB 27/08/2018 25/09/2018 665708 دايركت ماركتنغ دي.ام ش.م.ل

 RR190810165LB 27/08/2018 25/09/2018 666593 رامي دريد عبدهللا

 RR190810205LB 28/08/2018 27/09/2018 671052 0م0م0شركة كاليمكس ش
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 RR190810245LB 28/08/2018 25/09/2018 682423 انطوان جميل كيوان

 RR190810262LB 27/08/2018 25/09/2018 692452 شركة غيدا ش.م.م

 RR190810333LB 27/08/2018 25/09/2018 712967 بروموشين اند سولوشين دايناميك موشين ش.م.م

 RR190810355LB 27/08/2018 25/09/2018 719255 نينكس بلوس ش.م.ل

LIFE STYLE -721888 هيثم رشيد دريان RR190810364LB 27/08/2018 25/09/2018 

 RR190810381LB 27/08/2018 25/09/2018 728344 علي فهمي شاهين-متروبوليتان سكيوريتي 

 FOX TELECOM SARL 729536 RR190810395LB 27/08/2018 25/09/2018ش.م.م  شركة فوكس تليكوم

 RR190810435LB 27/08/2018 25/09/2018 735778 الكترونيك بالس ش.م.ل

 RR190810483LB 27/08/2018 25/09/2018 750277 ديما جميل جواد

 RR190810506LB 27/08/2018 25/09/2018 755569 مؤسسة بعينو للتجارة (هادي جميل بعينو)

 RR190810510LB 27/08/2018 25/09/2018 757872 رومين ترايدنغ كومباني ش.م.م

 RR190810554LB 27/08/2018 25/09/2018 789035 دبليو.جي.آر للدعاية والتسويق ش.م.م

 RR190810571LB 27/08/2018 25/09/2018 817739 مؤسسة الطويل للتجارة العامة (لصاحبتها سامية حسين الطويل )

 U R DONE SARL 896736 RR190810585LB 28/08/2018 27/09/2018يو ر دان ش.م.م 

 RR190810673LB 29/08/2018 01/10/2018 2584793 تضامن-ابو عبدهللا غروب

 RR190811104LB 29/08/2018 26/09/2018 1270930 ديسكفري شوبنغ سنتر ش.م.م

 RR190811339LB 29/08/2018 25/09/2018 1373930 شركة مينتو سويتس

SECTOR 34 SARL 2358253 RR190811427LB 29/08/2018 25/09/2018 

  


