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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 

 RR197816083LB 05/07/2021 09/09/2021 3412172 معين دوميط

 RR197816446LB 05/07/2021 16/09/2021 2755137 مهدي احمد نصار

 RR197816477LB 06/07/2021 10/09/2021 278959 فتاح للتجارة والصناعة ش.م.م

 RR197816582LB 05/07/2021 09/09/2021 278158 شركة المدينة للخدمات السياحية ش. م. م.

 RR197816715LB 07/07/2021 08/09/2021 138934 مؤسسة جورج يوسف عطا

 RR197817129LB 06/07/2021 14/09/2021 116822 يمنى مارون زين

 RR197817282LB 05/07/2021 08/09/2021 3740448 مي فتح هللا

 RR197817305LB 07/07/2021 08/09/2021 3705512 بيروت للتنظيم الهندسي

 RR197817897LB 05/07/2021 09/09/2021 3709369 داتا كاي ش.م.م

 RR197801605LB 13/07/2021 08/09/2021 3017522 لصحية ش م لالمجموعة اللبنانية التجارية لالدوات ا

 RR197801631LB 12/07/2021 08/09/2021 3066333 شركة الروضة ش م م

 Medline Pharmacy 3107742 RR197801659LB 13/07/2021 09/09/2021مدالين فارمسي 

spml sal 3138697 RR197805681LB 13/07/2021 08/09/2021 

EDEN BAY RESORT SAL 3252892 RR197805721LB 14/07/2021 09/09/2021 

 RR197806333LB 12/07/2021 09/09/2021 3329218 شركة سي سويت ش.م.ل

pop up concepts sarl 2977919 RR197814992LB 12/07/2021 13/09/2021 

 RR197816066LB 13/07/2021 09/09/2021 2384720 شركة الهندسة الميكانيكية والمقاوالت ش م م

 RR197817217LB 16/07/2021 08/09/2021 307371 برينتينغ بالست ش.م.م

 RR197817367LB 16/07/2021 08/09/2021 7161 الشركة اللبنانية الموحدة للمقاوالت ش.م.ل

 RR197817557LB 12/07/2021 08/09/2021 4336 شركة ايس للتنمية واالستثمار ش.م.م

 RR197817910LB 13/07/2021 13/09/2021 1383913 ميد ش.م.م. -شركة جينو 

 RR197818433LB 15/07/2021 08/09/2021 2169986 اي بي انجينيرينغ برو ش.م.م

 RR197818464LB 15/07/2021 08/09/2021 2556078 مصطفى خواجه

 RR197818946LB 12/07/2021 08/09/2021 2136596 تانيا عبد هللا عبد الكريم

 RR218376384LB 15/07/2021 08/09/2021 2878354 مجموعة كجك لإلنماء السياحي ش.م..م

 RR218376398LB 13/07/2021 08/09/2021 2874613 ساني سويس ديستربيوشن (لبنان ) ش م م

 RR218376486LB 13/07/2021 08/09/2021 2681535 العيادات البرازيلية للتجميل ش م ل

 RR218376870LB 15/07/2021 08/09/2021 2092477 جوزف مارون ماركت ش.م.م.شركة 

GARAGE AL KHAWAJA 3416408 موسى خواجة وشركاه RR218377067LB 15/07/2021 08/09/2021 

 RR218377138LB 15/07/2021 08/09/2021 3553125 شركة الفيصل غروب ش م م

 RR218377155LB 16/07/2021 08/09/2021 3570070 فيتنس فردان ش م ل

 Elio Marine Electronicsشركة اليو مارين الكترونيك ش.م.م المار 
SARL Elmar 

906103 RR218377209LB 15/07/2021 08/09/2021 

 RR218377478LB 16/07/2021 14/09/2021 70255 شركة ديفو للدهانات الواقية

  
  الجمهورية اللبنانية

  ارة الماليةوز
  مديرية المالية العامة

  مديرية الضريبة على القيمة المضافة
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 RR218377504LB 16/07/2021 08/09/2021 78962 سمير محسن علي حسن

 RR218377671LB 15/07/2021 08/09/2021 189974 جورج سكاف واوالده

 RR218377760LB 15/07/2021 10/09/2021 501801 مجوهرات داماس ش.م.ل

 RR218377813LB 15/07/2021 08/09/2021 1059458 محمد ايمن يوسف رق البخور

ART MATE -1161349 احمد محمد سليم غنيم RR218377835LB 15/07/2021 08/09/2021 

 RR218377985LB 14/07/2021 08/09/2021 3179954 ش.م.م Markitشركة 

 RR218378218LB 16/07/2021 08/09/2021 2397067 ارتيميس ش م ل

 RR218378235LB 15/07/2021 08/09/2021 3701044 سولمارت

  


