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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

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

في   المراقبة الضريبية واإلستردادات دائرةهم في الجدول أدناه للحضور إلى ئخدمات الخاضعين, المكلفين الواردة أسما
بيروت، لتبلغ البريد  -شارع كورنيش النهر - مبنى وزارة المالية,  قرب قصر العدل مديرية الضريبة على القيمة المضافة, 

المذكور تجاه اسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوماً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة 
  علماً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على الموقع اإللكتروني الخاص بوزارة المالية: ,ليها أعالهبعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إ

   
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

تاريخ الزيارة 
 الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٣٠/١٢/٢٠١٩ RR١٧٢٩٥٥٦٥٤LB ٧٤٢٧٨٣ شركة بارك فنتشر ش.م.ل

 ١٧/٠٢/٢٠٢٠ ٣١/١٢/٢٠١٩ RR١٧٢٩٥٥٨٦١LB ١٠٧٧٥٣٦ ةسمير البدوي فرنجي

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR٠٠٦٤٣٤٧٥٩LB ٢٣٠٧٧٨ مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه ش.م.ل

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٣٦٨٢٤١٤٣LB ٣٨١٥ شركة شهيب الصناعية التجارية / سيتكو ش.م.م

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٤١٣٢LB ١١١٦٤ طاسوكو ش.م.م

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٣٠/١٢/٢٠١٩ RR١٧٢٩٥٤٧٤٧LB ٢١٥٤٨٧٥ عبد الرحمن وليد الجعيدي

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٣١/١٢/٢٠١٩ RR١٧٢٩٥٤٩٦٨LB ٢٥٤٤٦٣ جليل الياس بو شاهين

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٢/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٠٠٥LB ١٢١١ سنو -شركة االخشاب المتحدة 

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٢/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥١٩٠LB ٣٥٨٩١١ شركة امبوريو سيراميكو ش.م.م

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٢٤٣LB ١٧٠١٤٢٢ واي اس اتو سايلز ش.م.م

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٥٠٤LB ١٢٧٦٧٣٩ شركة العطاء التجارية ش م م

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٢/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٥٣٥LB ٨٧٤٦٢ شركة شمس الدين بتروليوم

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٥٩٧LB ٢٨٥١٩٤٥ م م شركة فارماتاج ش

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٣٠/١٢/٢٠١٩ RR١٧٢٩٥٥٧٠٨LB ١٢٠٦٧٧١ محمد علي أسعد

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٩٤٦LB ١٩٣٨١٢٣ شركة انترناشونال بيليغ غروب اي بي جي ش م ل

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR٢٠٩٤٤١٢٦٦LB ٢٥٩١٨٢ شركة البريد ش.م.ل

 ٠٤/٠٢/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR٠٠٦٤٣٤٧٦٥LB ٢٢٣٩٤١١ جوزاف سليم حرب

 PARSONS BRINCHERHOFFبارسونز برينكرهوف ش.م.م 
SARL 

٢٢٠١٩٧ RR٠٠٦٤٣٤٧٦٧LB ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ 

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR٠٠٦٤٣٤٧٧٥LB ١١٤٤ نصار نصار وشركاه ش.م.م

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٣٦٨٢١٤٢٥LB ١٢٨٠٨ شركة فتفت للتجارة العامة ش.م.م

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٣٦٨٢١٤٤٢LB ٢٤٦١١٦ رفعت محمد فتفت

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٣٦٨٢٤١٩١LB ٢٢٣٦٢٠٤ شركة مشاريع ش.م.م

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٣٤٢٩LB ٧٨١٢٠٠ شركة المد االخضر للتجارة العامة والمقاوالت ش.م.ل.

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٣٤٣٢LB ٢٦٤٢٣٥٩ بريمادونا ش.م.ل

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٤٩٨٥LB ١٣١٧٤٦٧ عبود لالخشاب ش.م.م

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٠٢٢LB ١٧١٧٤١ محالت الربيع

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٣٥٩LB ٢١٤٠٥٥ مؤسسة جريس شبيب التجارية

 ٠٤/٠٢/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٤٣٣LB ٩٣٢١٠٠ حمزة التجاريمركز 

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٩٠١LB ٢١٣٢٤٣٧ اكسيبت اش ش م م

 ٠٧/٠٢/٢٠٢٠ ١٥/٠١/٢٠٢٠ RR٠٠٦٤٣٤٧٧٣LB ١٨٣٥٤٤ سوناد

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ١٣/٠١/٢٠٢٠ RR٠١٠٣٧٦٩٣٦LB ٨٦٠٩٣ ليبانكونسلت / لصاحبها انطوان جرجي المعوشي

ANG SAL ٣٠٨١٢٤٧ RR١٣٣٤٥٠٥٣٥LB ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ١٣/٠١/٢٠٢٠ 

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ١٤/٠١/٢٠٢٠ RR١٣٦٨٢٤٠٣٨LB ١١٨٠١٠٠ ويسكو ش.م.ل

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  على القيمة المضافةمديرية الضريبة 
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 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ١٥/٠١/٢٠٢٠ RR١٣٦٨٢٤٠٤١LB ٥٠٩٤٨٦ شركة عمبر التجارية ش.م.م

 ٠٧/٠٢/٢٠٢٠ ١٤/٠١/٢٠٢٠ RR١٣٦٨٢٤٠٧٢LB ١٣١٢٦٧٧ نيو كونسالت ش.م.ل

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ١٥/٠١/٢٠٢٠ RR١٣٦٨٢٤١٦٥LB ٢٦٣٣١٤٢ Reinepharmرين فارم ش.م.م. 

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ١٤/٠١/٢٠٢٠ RR١٣٦٨٢٤٢٠٥LB ٢٤٣٠٧٣ جميل محمد سيور

 ٠٧/٠٢/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٤١٤٦LB ٢٣٣٧٢٠٠ غايتس ش.م.م

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٤٤١٥LB ١٩٣٥٥٤١ شركة دان للسياحة والسفر ش م م

 ٠٧/٠٢/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٤٩٠٦LB ٤٦٤٧ ل شيرز ش.م.مشركة دانتا

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ١٣/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٦٢٣LB ٢٢١٣٩٦٥ بيكلز ش م ل

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٧٢٩٥٥٩٢٩LB ٢٢٣٨٥١٩ شركة الحلف االخضر ش م ل

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR٢٠٩٤٤١٣٨٥LB ٣١٣٢٩٠ شركة فورموال لتأجير السيارات ش.م.م

 ٠٧/٠٢/٢٠٢٠ ١٣/٠١/٢٠٢٠ RR٢٠٩٤٤٢٠١٠LB ٥٦٥٠٨٨ مؤسسة انيس ميشال معلوف

 ٠٧/٠٢/٢٠٢٠ ١٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٣٣٤٥٠٥٨٣LB ٢٤٩١٦١ شركة هومان للهندسة المحدودة ش.م.م

 ١١/٠٢/٢٠٢٠ ٢٢/٠١/٢٠٢٠ RR٢٠٩٤٤١٨٤٠LB ١٢٣٩٢٤٧ صيدلية هالل (سالي بري بري)

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ٢٤/١٢/٢٠١٩ RR١٧٢٩٥٤٦٧٦LB ١٦٠٩٩٨٥ نيو غولد ستار حوتكو ش.م.م

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ٢٦/١٢/٢٠١٩ RR١٧٢٩٥٤٧٨١LB ٢٤٨٠٥٦١ افرستون ش م م

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ٢٧/١٢/٢٠١٩ RR١٧٢٩٥٥٦٨٥LB ٧٠٦٤٨ مؤسسة احمد علي احمد

  


