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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 

 RR184378786LB 07/02/2018 28/02/2018 9462 شركة ميكانو ترايد ش.م.م

 RR184381105LB 07/02/2018 28/02/2018 430676 مؤسسة زوزو ادمون البعيني التجارية

 RR184383622LB 08/02/2018 01/03/2018 2437292 االزدهار للتجارة العامة

 RR184383945LB 07/02/2018 08/03/2018 411220 حسن علي الهق

 ROBCO SARL 11572 RR184384251LB 07/02/2018 28/02/2018شركة روبكو ش.م.م 

 RR184384543LB 06/02/2018 28/02/2018 1979523 م.م.لينك ش. -شركة انفيرو 

 RR184384676LB 08/02/2018 28/02/2018 2096048 اي اند سي غروب ش م ل

 RR184384693LB 07/02/2018 01/03/2018 2109477 فرايم نايشون فيلمز ش م ل

 RR184385478LB 06/02/2018 28/02/2018 2774064 شوت برودكشن ش.م.ل

KITCHENLABO 2822367 ش.م.ل RR184385570LB 08/02/2018 01/03/2018 

IQUBE (نسرين انطوان يعقوب ابراهيم) 2700035 RR184385739LB 06/02/2018 28/02/2018 

 RR184386354LB 07/02/2018 05/03/2018 1306449 الشركة االلكتروميكانيكية للتجارة و المقاوالت)اتكو( ش.م.ل

 RR184387258LB 06/02/2018 28/02/2018 8250 للتجهيزات الصناعية ش.م.ل / تكمو اندستريز/ بواسطة وكيل التفليسة شركة الشرق االوسط 

 1491183 RR184388151LB 08/02/2018 28/02/2018 (C.P.Iجنان جورج خوري  )

 RR184388275LB 08/02/2018 28/02/2018 1969374 شركة كرملو ش م م

 RR184388409LB 07/02/2018 01/03/2018 1040709 اوتزي ش.م.م

 RR184388647LB 07/02/2018 01/03/2018 1226084 تكمو ش.م.ل

 RR184388735LB 08/02/2018 28/02/2018 1253646 ادونيس لتاجبر السيارات ش.م.م.

 RR184388845LB 08/02/2018 01/03/2018 2162447 شركة برايت انتربرايز ش م ل

 RR184388899LB 08/02/2018 01/03/2018 2168891 كابري ش.م.ل

 RR184389165LB 07/02/2018 28/02/2018 115979 شركة بيوتيك للمواد والمعدات الطبية ش.م.ل

K . A Management S.A.R.L 2191726 RR184389293LB 08/02/2018 28/02/2018 

 RR184389483LB 07/02/2018 01/03/2018 78558 مطعم ابو جوزيف )ورثة جوزيف داود الخوري(

 RR184390668LB 07/02/2018 02/03/2018 188617 نادي الغولف اللبناني

Emaruna For General Trading & Contracting SARL 2969206 RR184390756LB 08/02/2018 28/02/2018 

 RR184390835LB 07/02/2018 28/02/2018 3087687 ش م ل IIشركة فاز 

 RR184390892LB 08/02/2018 01/03/2018 3135792 السيارات وقطع الغيار الجنى لتجارة

 RR184391408LB 08/02/2018 02/03/2018 2121667 فاين كونسبت للهندسة ش م م

 RR184391822LB 08/02/2018 02/03/2018 2466563 شركة بي او انفستمنتس ش م ل

 RR184392037LB 08/02/2018 01/03/2018 2646999 برايت ديل ) جان بيار نبيل الحالل (

 RR184392315LB 08/02/2018 28/02/2018 2749850 اينفو رايد ميديا ش م م

 RR184392329LB 08/02/2018 01/03/2018 2768104 سيمون جرجس الحصري

 RR184392536LB 08/02/2018 28/02/2018 1312722 كحول للتجارة )علي احمد شحرور(

 

 الجمهورية اللبنانية

 وزارة المالية

 مديرية المالية العامة

 مديرية الضريبة على القيمة المضافة



2 

 RR184392828LB 08/02/2018 28/02/2018 3385051 خليل احمد العرب

 RR184393576LB 08/02/2018 28/02/2018 1282445 سوليوشنز كومبيوتر تكنولوجي  ) برنار نقوال الحاج (

 RR184393620LB 07/02/2018 28/02/2018 1327137 نادر فؤاد صعب

 RR184393925LB 08/02/2018 28/02/2018 1556374 شركة اتش اتش حمود وحايك

 


