
1 

  
                

  

  
  
  

  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 

EAU PURE 1970248 سرين بو شاهين وشركاؤها RR147219406LB 29/10/2018 21/11/2018 

 RR147219468LB 09/11/2018 11/12/2018 1753165 جاج والمرايا ش.م.مشركة دالبو غالس للز

 RR194054674LB 08/11/2018 06/12/2018 2885909 ابراهيم الياس نقوال

Auto Class Co.L.T.D 2491410 RR147219471LB 13/11/2018 06/12/2018 

 RR147219499LB 14/11/2018 06/12/2018 286621 جوزف بشارة قضماني

 RR147219508LB 12/11/2018 07/12/2018 415028 الصيدلية المركزية

 RR147219539LB 15/11/2018 06/12/2018 141147 يوسف موريس دروبي

RHK MARKETING AND TRADING 2864214 RR195774916LB 21/11/2018 07/12/2018 

 RR195774978LB 23/11/2018 07/12/2018 2486541 ناجي نجيب طايع

 RR195774981LB 21/11/2018 06/12/2018 2487271 محمد وشركاه -كة ريحانة شر

 RR195775046LB 23/11/2018 07/12/2018 2797548 المثلث للتجارة العامة ش.م.م

 RR195775077LB 21/11/2018 06/12/2018 2647833 ش.م.م 961شركة جروب 

INDIANA SAL 2444788 RR195775134LB 21/11/2018 07/12/2018 

 RR195775165LB 21/11/2018 06/12/2018 2470784 سكاي فالي للسفر والسياحة (توصية بسيطة)

 RR195775267LB 21/11/2018 06/12/2018 2466378 حاجو للتجارة العامة والمقاوالت

 RR195775390LB 23/11/2018 06/12/2018 590322 عصام احمد سعد

 RR195775783LB 23/11/2018 07/12/2018 104677 .م.لشركة االنماء السكني والعقاري ش

 RR195775899LB 21/11/2018 06/12/2018 1413133 جورج وديع خوري

 RR195776259LB 23/11/2018 07/12/2018 247028 حسين الحلبي

 RR195776452LB 21/11/2018 06/12/2018 1727706 دوريس مجيد القيم

 RR195776695LB 23/11/2018 07/12/2018 310741 شركة تاميراس ش.م.م

 RR195776727LB 21/11/2018 06/12/2018 307289 شركة سراي اليسار وكاليري اليسار ش.م.م

 RR195776846LB 23/11/2018 07/12/2018 199883 شركة ايماج ش.م.م

 RR195777529LB 23/11/2018 06/12/2018 1772268 رايز غروب ش.م.م

 RR195777594LB 21/11/2018 06/12/2018 1753570 ايلي طانيوس االسطا

 RR195778127LB 21/11/2018 06/12/2018 2987538 تضامن -شركة اوليسول

 RR195778382LB 23/11/2018 07/12/2018 2833480 هاني بولس عقيقي

 RR195778572LB 23/11/2018 07/12/2018 3142840 اتوليه زيربي ش م م

 RR195778688LB 23/11/2018 07/12/2018 3064838 ش.م.م. افران وحلويات االمير

 RR195778833LB 21/11/2018 07/12/2018 3023516 سناك بربر اغا
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