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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  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 

  اً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: علم ,المراجعة المشار إليها أعاله
  

 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف
تاريخ الزيارة 

 الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOS

T 

 RR147213200LB 21/05/2018 27/03/2019 200399 ش م ل  INJAZATانجازات 

 RR147213045LB 13/08/2018 27/03/2019 580902 ش.م.ل شركة الربط والخدمات االلكترونية

 tmp 610287 RR147213054LB 13/08/2018 28/03/2019شركة سابا وشركاها ليمتد 

 RR147213071LB 14/08/2018 27/03/2019 555092 محمد حسان وجيه صمادي

 RR147213275LB 13/08/2018 27/03/2019 613203 رجا شفيق وهاب

 RR147213068LB 20/08/2018 27/03/2019 826927 .مارتيكا ش.م

 RR147213099LB 20/08/2018 27/03/2019 933500 هنرش بل مكتب الشرق االوسط

 RR193760843LB 24/08/2018 27/03/2019 444343 الجنرال للمقاوالت والتجارة/علي محمد الصباح

 RR193760857LB 24/08/2018 29/03/2019 338834 محمد طارق سمير حداد

 RR193760891LB 24/08/2018 28/03/2019 311950 زياد اميل البستاني

 RR193760976LB 24/08/2018 27/03/2019 525868 الشركة االوروبية المتوسطية للتمويل واالستثمار هولدنغ ش.م.ل

 RR193763615LB 13/09/2018 27/03/2019 2614284 ام.سي.اي.طعمة ش.م.م

 RR193764598LB 14/09/2018 27/03/2019 2805168 صور الشرق (مدنية)

easy learning 2685109 شركة مدنية RR193764624LB 14/09/2018 27/03/2019 

 RR193764774LB 14/09/2018 27/03/2019 244922 احمد محمد عمر ممتاز

 RR193764814LB 14/09/2018 27/03/2019 2870342 ميزون دو ال غوفر ش.م.م

 RR193764978LB 14/09/2018 27/03/2019 72652 الشركة المتحدة للمرافق السياحية ش.م.ل.

 RR193765001LB 14/09/2018 27/03/2019 93536 وكالة  كجك للسفريات والسياحه

 RR193765085LB 14/09/2018 27/03/2019 1550574 شركة بابل

TRIPLE-S TRADING 2215316 RR195778983LB 26/12/2018 27/03/2019 

 RR195409515LB 26/12/2018 27/03/2019 70875 دار الحدائق - مجلة احمد 

 RR195409555LB 26/12/2018 27/03/2019 67522 يوسف ابراهيم ناصر الدين

 RR193766979LB 11/01/2019 27/03/2019 2870342 ميزون دو ال غوفر ش.م.م

 Barseem Business  &Trade S.A.R.L 2939850 RR193767002LB 10/01/2019 27/03/2019تي) ش.م.م برسيم بيزنيس اند ترايد (بي.بي.

 RR193767020LB 10/01/2019 28/03/2019 2864885 سمانا لالعمال ش.م.ل

 RR195409524LB 11/01/2019 27/03/2019 71660 مؤسسة غندور التجارية

 RR193766982LB 17/01/2019 28/03/2019 2898845 شركة بندا كار كير (توصية بسيطة)

  

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة


