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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 
 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٦٠٣LB ٣٤٢٠٢١٣ رشيد ماما لبكي

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٦٣٤LB ٣٤٦٨٧٠٨ سالم الصباح

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٧٧٥LB ٨٧٢٧٨ بلبول وابو خليل

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٧٩٨LB ٢٨٣٥٧٩٣ بدارو ش م م - سميث ذا غروساي ستور 

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٨٥٥LB ٧٧٤٥٣٦ شركة الدرويش والمنى للتجارة ش.م.ل اوف شور

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٨٨٦LB ١٨٩٠٥٩٢ لوستيريا ش م م

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٩٠٩LB ٢٦٤٧٢٩٨ يوتيليتي سرفيسيز غروب  ش.م.ل

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٩٦٥LB ٢٤٥٩٦٨٣ جي ايتش جي غروب ش م م

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤٠٥٦LB ٧٥٩٩ شركة انترماديا ش.م.م

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤١٤٤LB ٢٩٥٢٤٨٩ فرد عسيلينجيب ال

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤١٥٨LB ٢٩٥٢٣٢٦ شارل عسيلي

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤١٨٩LB ٢٩٥٢٣١٩ بيار عسيلي

 ٠٦/٠٢/٢٠٢٠ ٠٧/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤٣٠٣LB ٢٧٩٢٧٦٣ بدري علي غيث

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٥٩٤LB ٢٥٩١٥٤ رشيد ماما لبكي

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٧٣٦LB ١٨٦٤٣٦٧ ام اس تك للهندسة ش م م

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٨٠٧LB ١٦٦٧٠٠٧ هولي سايل كارز ماركت ش.م.م

MY PC COMPUTER SHOP ١٣٨٥٠٢٠ ٠م٠م٠ش RR١٩٥٤١٣٩٧٤LB ٣١/٠١/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ 

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤٢٠١LB ٣٠٣٠ شركة انجاز ش.م.ل

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٠/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤٢٤٦LB ١٨٦٥٣١٦ محمد تمام هشام جارودي

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٥٥٠LB ١٩٢٥٥٥٠ صيدلية حمداش

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٣/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٧٤٠LB ٢٥٦٨٤٦٨ AKKAD Six Starsشركة محمد نبيل عقاد وشركائه عقاد سيكس ستار 

 ٠٣/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٧٥٣LB ٢٨٥٦٥٨٤ ميشال قزحيا سلوم

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٣٨٢٤LB ٧٣١٤ شركة بولي تراست ش.م.م

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ٠٩/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤٠٣٩LB ١٤٣٠٦٤١ باغ اوف شور ش.م.ل(اوف شور)

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٤/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤١٢٧LB ٤١٩٢٣٨ شركة توب ترافل ش.م.م

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ١٣/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤٢٨٥LB ٥٥٤٠٠ سمير خليفة

 ٣١/٠١/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤٢٩٤LB ٤٦٤٥٠ مؤسسة ميشال ارصوني التجارية

 ٠٤/٠٢/٢٠٢٠ ١٤/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤٣٥١LB ١٨٢٦٧٢١ غالس ماسترز ش.م.م

 ٠٥/٠٢/٢٠٢٠ ٠٨/٠١/٢٠٢٠ RR١٩٥٤١٤١٧٥LB ٢٩٥٦٤٢٠ ماري كلود البير عسيلي صفير

  

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة


