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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

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

تاريخ الزيارة 
 الثانية

تاريخ لصق 
LIPANPOST 

 CALIFORNIA LOOK LTD 10559 RR197803751LB 03/06/2021 30/07/2021كاليفورنيا لوك ش.م.م 

 NT GLOBAL s.a.r.l 1907654 RR197807444LB 03/06/2021 30/07/2021ن.ت. غلوبال ش.م.م. 

 RR197813232LB 02/06/2021 19/07/2021 226888 شركة جورج نجم واوالده لمواد البناء ش.م.م

 RR197813590LB 03/06/2021 16/07/2021 291959 شركة زهير مراد ش.م.ل

 RR197813820LB 04/06/2021 16/07/2021 3693520 الميناء للصناعة والتجارة ش.م.م شريك واحد

 RR198393899LB 03/06/2021 30/07/2021 3251444 لوبوكيه غارني ش.م.م.

 RR218374335LB 03/06/2021 16/07/2021 2194108 شويفاتي للداهانات (جوزف جرجس الشويفاتي)

ETHNIC SAL 1607856 RR197810298LB 11/05/2021 23/07/2021 

 RR197813745LB 09/06/2021 26/07/2021 3711638 سن الفيل ٢٤٦٨كي العقار رقم جمعية مال

 RR197813762LB 04/06/2021 16/07/2021 3633003 شركة أرمادا ش.م.ل

 RR197813864LB 07/06/2021 16/07/2021 12354 شركة يحيى للتجارة العامة ش.م.م

 RR197813966LB 09/06/2021 19/07/2021 3454716 جيغا تيليكوم ش م ل

 RR197814238LB 07/06/2021 16/07/2021 697707 ريما عبد المجيد رباط

 RR198396555LB 08/06/2021 29/07/2021 1984076 شادي امين غرز الدين

 RR215866548LB 08/06/2021 29/07/2021 1984076 شادي امين غرز الدين

 RR215868274LB 08/06/2021 29/07/2021 1983823 فانتج لتأجير السيارات ش.م.م

 RR218373140LB 08/06/2021 29/07/2021 2264739 ط.و.ن ش.م.م. -شركة تي فور 

 RR218373326LB 02/06/2021 29/07/2021 2651818 شركة رونديفو ش.م.م

 RR218375260LB 08/06/2021 16/07/2021 1246165 تضامن-وكالة عيساوي للسياحة والسفر

 RR218429780LB 07/06/2021 19/07/2021 15079 مؤسسة بهيج سقالوي (محطة االمانة)

 RR197808780LB 04/06/2021 29/07/2021 2738508 غرين بتروليوم ش م م

KRMENA 3708803 ش.م.م RR197813759LB 09/06/2021 29/07/2021 

 RR197814153LB 07/06/2021 16/07/2021 2406918 دزاين اوفيس ش م ل ١١٨٨

 RR197814290LB 11/06/2021 16/07/2021 7133 شركة سعرتي للصناعة والتجارة ش.م.م

 RR197814309LB 08/06/2021 23/07/2021 3158017 شركة ديكاليه ش م م

 RR197803266LB 15/06/2021 23/07/2021 69548 شركة بدران للتجارة ش.م.م

 RR197809652LB 14/06/2021 30/07/2021 150031 د )محطة االسكال لصاحبها(زاهي محمود االسع

 RR197813728LB 18/06/2021 26/07/2021 3297875 ذا تايست ش م م

 RR197814621LB 14/06/2021 16/07/2021 3608794 تمارا اليزا دافينا حيرام القرم

 RR197814768LB 15/06/2021 16/07/2021 3580259 بيار ساسين

 RR197814771LB 15/06/2021 16/07/2021 3580267 جوزيف ساسين

 RR218373706LB 15/06/2021 28/07/2021 74764 مؤسسة دريم ول ( منير اسد صعب )

 RR218374383LB 16/06/2021 16/07/2021 2203519 شركة غو بيغ ش.م.م

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR218427660LB 31/05/2021 28/07/2021 1933585 صيدلية جولف (ريم محمد عدنان الحمصي الفوال)

 RR197812988LB 21/06/2021 30/07/2021 3320872 اشخانيان تراديشونال بايكري ش.م.م

 NABAA AL MOONEH 3404873 RR197814555LB 23/06/2021 30/07/2021شركة نبع المونة 

 RR197815499LB 25/06/2021 16/07/2021 1881490 داتا ش م م

societe goodness sarl 3603895 RR197815587LB 24/06/2021 16/07/2021 

 RR197816401LB 30/06/2021 16/07/2021 294953 شركة آيتك

 RR197816432LB 30/06/2021 16/07/2021 289665 جانوس تكنولوجي ش.م.ل

 RR218375415LB 30/06/2021 28/07/2021 1421736 ابراهيم بدير وشريكته( فارو)

 GULF MART 235970 RR218376282LB 30/06/2021 28/07/2021- غلف مارت 

  


