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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

  
 تاريخ الزيارة الثانية رقم البريد المضمون رقم المكلف  اسم المكلف

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 RR193150475LB 06/02/2019 20/02/2019 1307079 المتحدة الدارة المطاعم و الفنادق ش .م .م

 RR198341389LB 07/02/2019 20/02/2019 288712 شركة سكاربينا ش.م.م

 RR198353625LB 08/02/2019 20/02/2019 1446295 شركة سبسبي للصناعة و التجارة ش.م.م

 RR198355578LB 07/02/2019 20/02/2019 243737 تشاميتشيان اخوان ش.م.م

SEWING MACHINE WORLD 245443 RR198355745LB 07/02/2019 20/02/2019 

 RR198357843LB 07/02/2019 22/02/2019 575268 جمال علي ناصر

MY CAR COMPANY@ CO 2769761 RR198358866LB 06/02/2019 26/02/2019 

 RR198360153LB 07/02/2019 20/02/2019 987853 علي محمد صالح- ROYAL GRESرويال غريس 

 RR198360224LB 06/02/2019 26/02/2019 1007837 مؤسسة المختار للتجارة العامة لصاحبها محمد مصطفى دياب

 RR198360272LB 07/02/2019 21/02/2019 1017905 شركة ميد ياتس ش.م.م

 RR198360975LB 07/02/2019 20/02/2019 2186786 برايم انجنيرنغ كومباني ش.م.ل

 RR198361088LB 07/02/2019 20/02/2019 738274 شركة اي اند زد مطعم كيف ش.م.م

 RR198361128LB 08/02/2019 20/02/2019 2173060 شركة كرياسوفت ش م م

 Allam Asca Hold group 108414 RR198361193LB 07/02/2019 20/02/2019مجموعة عالم للسقاالت

 RR198361905LB 07/02/2019 20/02/2019 2629169 شركة سكوب سيتي ليبانون ش م ل

 RR198361975LB 07/02/2019 20/02/2019 2244719 رامي سالم سكري

 RR198362154LB 07/02/2019 20/02/2019 1374250 شركة توريد ش.م.م

 RR198362208LB 08/02/2019 20/02/2019 214500 صيدلية االنعام

 RR198362667LB 07/02/2019 20/02/2019 94196 لبنان ش.م.ل - شركة نولدج فيو 

 RR198362675LB 07/02/2019 21/02/2019 2693649 الهادي للتجارة العامة

 RR198362769LB 08/02/2019 21/02/2019 1005810 اج اند ص انترناشيونال ش.م.م

 RR198362772LB 07/02/2019 20/02/2019 889500 الشركة العربية لالستثمار العقاري ش.م.ل

 RR198362809LB 08/02/2019 20/02/2019 524618 سناء مصطفى حطيط

 RR198363058LB 08/02/2019 21/02/2019 75837 يناوكسج

 RR198363075LB 08/02/2019 21/02/2019 76223 شركة كانوفا للمفروشات والديكور

 RR198363146LB 08/02/2019 20/02/2019 78676 مسبح بيتش كلوب

 GUSTAV S A R L 2390575 RR198363203LB 08/02/2019 21/02/2019شركة 

 RR198363279LB 08/02/2019 20/02/2019 2367145 ميس ش م ل

 RR198363407LB 08/02/2019 20/02/2019 83927 الدرا لصناعة الدهانات

 RR198363631LB 08/02/2019 20/02/2019 90986 مؤسسة سقالوي التجارية (عصير وبوظة الرضا)

 RR198363659LB 08/02/2019 22/02/2019 2419207 راديو بيروت ش م ل

 H. A .T  s a r l 2445479 RR198363680LB 08/02/2019 20/02/2019كة شر

 RR198363985LB 08/02/2019 20/02/2019 2474455 هييد ش م ل

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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ARIZONA SAL 2476522 RR198363999LB 08/02/2019 20/02/2019 

International Import and Export Corporation ltd 2760444 RR198364393LB 08/02/2019 20/02/2019 

  


