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  إعالم تبليغ
  الموضوع: تبليغ

  
  

دائرة خدمات  –يات لمصلحة العم –مديرية الضريبة على القيمة المضافة   -مديرية المالية العامة  - تدعو وزارة المالية    
لى القيمة مديرية الضريبة عفي  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 
 G khayat Group sarl 3003644 RR195414705LB 15/03/2021 27/04/2021غ.خياط غروب ش.م.م. 

 RR195415309LB 19/03/2021 18/05/2021 1396920 لحديثةصيدلية الجومة ا

 RR195415312LB 19/03/2021 12/05/2021 2433742 عباس للتجارة العامة

 NET 2 NET 1307859 RR195415547LB 19/03/2021 17/05/2021 - محمد سالم جنيد 

 RR195415555LB 19/03/2021 12/05/2021 1686152 عبدهللا محمد زياد عدرة

 RR195415564LB 19/03/2021 17/05/2021 3531080 خالد خير الدين ثمين

 RR195414878LB 26/03/2021 31/05/2021 3045644 السمار للتجارة العامة والخدمات

 RR195414921LB 22/03/2021 28/05/2021 2929218 محمد عوني هوشر

 RR195415017LB 19/03/2021 28/05/2021 46601 العامةشركة ابراهيم واحمد ابو غنيم وشركاؤهم للصناعة والتجارة 

 RR195415079LB 22/03/2021 27/05/2021 95522 شركة انرتك ش.م.م

 RR195415082LB 23/03/2021 27/05/2021 80061 مؤسسة كورنللي

 RR195415136LB 24/03/2021 03/06/2021 9807 شركة توزيع المواد البترولية ومشتقاتها ش.م.ل (جيركو)

 RR195415153LB 23/03/2021 27/05/2021 1764524 مديو بالست ش.م.م

 RR195415184LB 24/03/2021 28/05/2021 5732 شركة ترويج ش.م.م

 RR195415241LB 24/03/2021 28/05/2021 571765 شركة بروبراندز ش.م.م

 RR195415343LB 24/03/2021 28/05/2021 3080938 صيدلية مار يوحنا بولس الثاني

 CUPS AND MUGS S.A.L 3047313 RR195415357LB 26/03/2021 01/06/2021كابس اند ماغز ش.م.ل. 

SAFI LIGHT 2807212 للتجارة والتعهدات RR195415388LB 24/03/2021 01/06/2021 

MED AIRWAYS   S.A.L 235141 RR195415048LB 29/03/2021 27/05/2021 

 RR195415175LB 29/03/2021 31/05/2021 1277776 الفنية والكهربائية رياض فؤاد الحاج لالعمال

 RR195415238LB 30/03/2021 27/05/2021 312783 شركة جمال بيه وشركاه

 RR195415670LB 30/03/2021 01/06/2021 3073159 شوقي محمد فوز

 RR195414555LB 06/04/2021 28/05/2021 2586226 التواصل للتجارة العامة -محمد احمد صالح 

 RR195415224LB 02/04/2021 28/05/2021 298422 فيصل حنينة وشركاه (ت.ب)-سنترل باركينغ

MAISON D’OR(روبير ابراهيم خليل) 1300865 RR195414586LB 09/04/2021 03/06/2021 

 RR195415330LB 09/04/2021 03/06/2021 2961273 ادكو لبانون ش.م.م.

 RR195415975LB 09/04/2021 03/06/2021 1127546 ي رزقعبدهللا موسى اب

 RR195415737LB 20/04/2021 27/05/2021 995 شركة الترميم ش.م.م

 RR195415839LB 20/04/2021 27/05/2021 2577057 انور سمعان الشحروري - اليدز توك 

 RR195415958LB 21/04/2021 27/05/2021 1910911 شركة شوغر بيت ش م م

 RR195416043LB 15/04/2021 28/05/2021 1548631 د الياس يعقوبفؤا

 RR195415856LB 22/04/2021 27/05/2021 3469226 اودولف يوسف عازار

 RR195415860LB 22/04/2021 27/05/2021 3469217 مرسيل يوسف عازار

 RR195415105LB 26/04/2021 27/05/2021 172110 مؤسسة وليد شهاب للتجارة العامة والزراعة

  الجمهورية اللبنانية
  وزارة المالية

  مديرية المالية العامة
  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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