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 إعالم تبليغ

 الموضوع: تبليغ
 

 

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

لى القيمة مديرية الضريبة عفي  التدقيق الميدانيدائرة 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 الربيد المضمون رقم المكلف  اسم المكلف

 RR 169491576 LB 3006993 ورثة لويس يوسف الزغبي

 RR 180527666 LB 230585 شركة افكار ش.م.م

 RR 180527683 LB 2695235 راني وفيق ابو الحسن

 RR 169491620 LB 64691 عهشركة زر

 RR 180527670 LB 19044 الكترونيك سيتي

 RR 169486810 LB 40675 كاليري زعتر

 RR 169491616 LB 2694413 يو.اي.تي. ش.م.م.

 RR 180527785 LB 2210467 رامي محي 

 RR 180527808 LB 92646 محالت الضياء

 RR 180527811 LB 1750405 شركة ملك الياباني سائر قدوح وشركاه

ZAKI TRADING CO S.A.R.L 2258671 RR 180527895 LB 

 THE STRANGER'S AUCTION 1661912 RR 180527900 LBساميا النجار وشركاؤها 

 K PRINT SARL 314233 RR 180528026 LBك برينت ش.م.م. 

 RR 180527913 LB 3006950 عاطف سعيد ضاهر

 RR 180527944 LB 3006940 خالد سالم بن احمد بن محفوظ

 RR 180527958 LB 3007790 قاسم بن علي الوزير

 RR 180527961 LB 3006990 علي حسين بن مسلم

 RR 180527992 LB 3006995 محمد عبود علي العمودي

 RR 169487894 LB 3007213 جاد هللا محمود ابو دياب

 RR 180528009 LB 3010354 محمد سامي محمد جميل دندن

 RR 180528012 LB 2969695 اروق صقرف

 RR 180528065 LB 2989383 مقلد للتجارة العامة

 RR 180528088 LB 2954044 سيد هاشم عبد الرحمن الهاشم

 RR 180528145 LB 77907 زياد ابو الحسن

 RR 180528131 LB 678657 الحسين والطبعوني ش.م.م -شركة الحسام التجارية 

 

 الجمهورية اللبنانية

 وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 مديرية الضريبة على القيمة المضافة


