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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 

 RR195407744LB 30/11/2018 10/01/2019 63883 انطوان الحداد

 RR195407850LB 30/11/2018 04/01/2019 69999 شركة ادونيس التجارية السياحية

 RR195407863LB 30/11/2018 03/01/2019 64634 الشركة اللبنانية العقارية للبناء الحديث والتحسين القروي

 RR195774045LB 29/11/2018 18/01/2019 572600 خلدون منير جبر

 RR195774071LB 29/11/2018 09/01/2019 30729 مازن كمال السيد

 RR194055839LB 30/11/2018 04/01/2019 2593822 ضة التجاريةمؤسسة عوا

 RR195407713LB 03/12/2018 04/01/2019 48333 انجال بو مرعي

 RR195407735LB 03/12/2018 05/01/2019 1664346 فريديريك فرنسيس كلود دومون

 RR195407761LB 03/12/2018 03/01/2019 60041 مصباح الطيارة

 RR195407832LB 04/12/2018 03/01/2019 70080 استرا اوتيل -ركاه شفيق مكارم وش

 RR195407925LB 30/11/2018 03/01/2019 928004 التكس كومفورت

 RR195407948LB 03/12/2018 03/01/2019 2104783 اكاديمية جوائز االنترنت في المنطقة العربية

 RR195407951LB 04/12/2018 03/01/2019 2339265 شركة البالد للسياحة والسفر ش م م

 RR195408033LB 04/12/2018 03/01/2019 2214 بنك فدرال لبنان ش.م.ل

 RR195408047LB 03/12/2018 03/01/2019 3396505 دولي ايوب الطويل

 RR195408149LB 04/12/2018 04/01/2019 59411 11ابولو 

 RR195408285LB 05/12/2018 03/01/2019 11406 شركة كمبيوتراد ش.م.ل

 RR195408308LB 05/12/2018 03/01/2019 56781 ارتور -كامل الحداد

 RR195408325LB 03/12/2018 03/01/2019 11857 شركة المركز االستشاري للدراسات والتوثيق ش.م.م

 RR195774068LB 03/12/2018 04/01/2019 11270 شركة نكستكيرلبنان ش.م.ل

 RR195407775LB 05/12/2018 04/01/2019 39054 فير بالي

 RR195407792LB 06/12/2018 03/01/2019 59397 شركة جورج مسابكي واوالده

 RR195407903LB 07/12/2018 10/01/2019 1021465 اكواتيك  ش.م.ل

 RR195407934LB 05/12/2018 03/01/2019 2337200 غايتس ش.م.م

 RR195408118LB 06/12/2018 03/01/2019 1779228 او بيور ش.م.م

 China center group SARL 2056561 RR195408121LB 05/12/2018 03/01/2019المركز الصيني للتجارة العامة 

 RR195408152LB 06/12/2018 04/01/2019 2906546 -فرع لشركة اجنبية في لبنان - سي دي ام انترناشيونال انك

 RR195408373LB 06/12/2018 04/01/2019 2200676 غسان عبد الغني للنقليات

CITY POWER 1967632 RR195408444LB 05/12/2018 08/01/2019 

 RR195408461LB 06/12/2018 03/01/2019 3417360 ناصر الحركة

 RR195774006LB 05/12/2018 03/01/2019 1937277 محمود حسن حمود - اش دي جي 

 RR195407996LB 07/12/2018 04/01/2019 565808 اميل اميل رزق

 RR195408268LB 11/12/2018 03/01/2019 11389 شركة الروشة الجديدة ش.م.ل

 RR195408435LB 10/12/2018 09/01/2019 757572 فادي عقل قاصوف

 RR195408705LB 10/12/2018 04/01/2019 3386949 راسم عيدي للتجارة

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR195408395LB 12/12/2018 04/01/2019 364521 بانامو ايستايتس ش.م.ل

 RR195408634LB 14/12/2018 04/01/2019 9365 شلهوب فارماسوتيكالس ش.م.ل (شفا)

 MULTI TOOLS SUPPLIERS 1907655 RR195408719LB 14/12/2018 04/01/2019مالتي توولز سباليرز 

 RR195407885LB 19/12/2018 24/01/2019 980090 هاي سيل

 RR195407979LB 19/12/2018 26/01/2019 552929 عادل نجم بجاني

 RR195408206LB 19/12/2018 25/01/2019 543980 ايلي اسعد عواد

  


