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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 التدقيق الميداني دائرةهم 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 
  ماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:عل ,المراجعة المشار إليها أعاله

   
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

تاريخ الزيارة 
 الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 RR180531966LB 10/01/2019 07/02/2019 2981 فكتوم ش.م.م - شركة فلوطي التجارية 

 RR180531405LB 10/01/2019 06/02/2019 3587 ت االسمنتية ش.م.لشركة الرخام والمصبوبا

 RR180530872LB 09/01/2019 06/02/2019 12832 شركة الترابة العربية ش.م.م

 RR180529945LB 09/01/2019 07/02/2019 19044 الكترونيك سيتي بواسطة وكيل التفليسة المحامية عطارد عبدالل

 virtual 122222 RR180530400LB 11/01/2019 06/02/2019 -فيرتول ب س 

 RR180530634LB 04/01/2019 06/02/2019 164790 شركة دله للتجارة والزراعة والمقاوالت

 RR180531382LB 09/01/2019 06/02/2019 166675 مؤسسة نقوال نقوال التجارية

 RR169491925LB 10/01/2019 06/02/2019 237913 شركة سيرين لایر استات ش.م.ل

 Boghossian Robert &Partners 471737 RR180531657LB 10/01/2019 07/02/2019بوغوصيان روبير وشركاه ش.م.ل.

 RR180531793LB 04/01/2019 06/02/2019 900420 شركة القحطاني للتجارة العامة والمقاوالت ش.ذ.م.م فرع لبنان

 RR180530149LB 10/01/2019 06/02/2019 1231716 احمد عبد هللا ابو علي

 RR180532017LB 09/01/2019 06/02/2019 1290285 كوكوا اند كو ش.م.م

 RR180529667LB 04/01/2019 07/02/2019 1627846 شركة اي . نت ش.م.م

 RR180531025LB 08/01/2019 07/02/2019 1627846 شركة اي . نت ش.م.م

 RR180530930LB 10/01/2019 07/02/2019 1658909 متري الحايك للتجارة العامة

 RR180529905LB 09/01/2019 07/02/2019 1814355 شركة زار يونايتد غروب العقارية ش.م.م

 E.K. GROUP SARL 1817231 RR180531780LB 22/01/2019 11/02/2019اي . ك. غروب ش م م 

 RR180530886LB 09/01/2019 06/02/2019 2005854 شركة سيتي كوم ش م ل

 RR180530965LB 11/01/2019 08/02/2019 2055794 محمد فرج سليمان

 RR180530183LB 11/01/2019 07/02/2019 2141425 برودكشن ش.م.ل بي برود -شركة بي 

 RR180530550LB 09/01/2019 06/02/2019 2239110 شركة حمرا اف اند بي ش م ل

 RR180530625LB 10/01/2019 06/02/2019 2383279 مؤسسة سيدة زحلة للباطون الجاهز

 RR180530841LB 21/01/2019 12/02/2019 2413345 شركة ادم للتجارة العامة ش.م.م

 RR180529830LB 16/01/2019 11/02/2019 2452542 تالينتس مانجمنت ش م م 

 Hoz Market sarl 2532189 RR180530855LB 09/01/2019 06/02/2019شركة هوز ماركت ش.م.م 

 RR180531422LB 22/01/2019 11/02/2019 2587666 كة الومينا ش.م.مشر

S.M.R Trading Cars L.L.C 2616530 RR180530210LB 17/01/2019 11/02/2019 

 RR180530926LB 11/01/2019 08/02/2019 2633925 شركة خالدية سعيد الحسن الحلبي وشركائها

 RR180531042LB 09/01/2019 06/02/2019 2645900 كور سانترال ش.م.ل

 RR180531952LB 22/01/2019 11/02/2019 2646627 شركة سوليا ش.م.ل 

 RR180530413LB 08/01/2019 07/02/2019 2668816 شركة اي سنتر ش م م

 AKKAD 2691913 RR180531524LB 09/01/2019 06/02/2019عقاد  -يحيى مروان عقاد وشركاه 

IQUBE ( ابراهيم نسرين انطوان يعقوب ) 2700035 RR180530325LB 09/01/2019 08/02/2019 

  
  للبنانيةالجمهورية ا

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR180531864LB 09/01/2019 11/02/2019 2771666 وليد نجيب خضر

 RR180529976LB 08/01/2019 06/02/2019 2791777 اوريزون بيبلوس للمشاريع السياحية والتجارة واالستثمار ش م م

  


