
1 

  
                

  

  
  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 المضافة,  القيمة

ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم, وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة  منهم خالل مهلة ثالثين يوما
  اإللكتروني الخاص بوزارة المالية:م نشر هذا اإلعالم على الموقع علماً أنه سيت ,المراجعة المشار إليها أعاله

  
 رقم البريد المضمون رقم المكلف اسم المكلف

 RR207394149LB 8871 شركة رونيكو السياحية ش.م.ل

 RR208608662LB 23306 غسان اميل ابو حيدر

 RR208600156LB 46397 شركة معلوف التجارية

 RR208584396LB 78498 ورثة زكريا دمج.

 RR209798146LB 100712 شركة الرحاب للتجارة والمقاوالت ش.م.م

 RR209792449LB 105012 شركة االتحاد للتجارة والصناعة

 RR208588574LB 105071 ادكو ليمتد ش.م.م

 RR208588565LB 105073 شركة نهر الفنون ش.م.م

 RR209797914LB 162931 بلدينغ آر اص ش.م.م

 RR208580540LB 214339 لر للصناعات الغذائيةشركة مو

 RR209795286LB 223953 مؤسسة انجيال للتجارة لصاحبها جان الياس شعيب

 RR208609186LB 228672 ازيموت اوتوموتيف ش م ل

 RR208596289LB 236244 ريكاردو اوبتيك   لصاحبها ريكاردو جوزف الهندي

 RR208607273LB 251217 ال )مؤسسة جمال للمحروقات ( محمد حسين جم

 RR209802217LB 254826 سهيل صبحي الدنا

 RR209796689LB 256297 مؤسسة عالمة للتجارة

 RR208601960LB 256890 مؤسسة انطون شكور التجارية

 RR209802225LB 260574 ناجي صالح وشريكه- السعادة للتجارة والصناعة 

 RR209802234LB 265011 محمد نديم شعبان

 RR208598245LB 288139 حنا موسى شمعون

 RR209803711LB 309162 شركة رياض محمد عبد العال وعبد الكريم فهد عثمان

 RR209774215LB 388143 التي آرت ( بشاره الياس نكد )

 RR209795649LB 573670 انور هاني مهتار

 RR209799067LB 686511 (ميرنا شحادة هارون) 2اكال دو مود 

 RR208594671LB 1052292 ي جان الحدادسام

 RR208602571LB 1101613 موسى ادوار سالمة

 RR208594518LB 1110446 روشة باالس ش.م.م

NEW System Technology -1150018 ناصر منسى الثاني RR209801738LB 

Emperors General Trading -1150084 مصلح تبان الحديد RR209801715LB 

SILVER TOYS TRADERS -1189896 محمد خلف الحسن RR209801401LB 

Alahlam -Text -1190680 نوري خليل العبد RR209801361LB 

 RR208595460LB 1216196 شركة العين للخدمات (الخالد وشركاه)

 RR208595629LB 1247916 خمسة ابواب ش.م.م.

TOMYCO TOYS (علي عبد العزيز الخفاجي) 1320322 RR209798415LB 

 RR209797931LB 1358475 مصطفى موسى مصطفى

  
  الجمهورية اللبنانية

  وزارة المالية
  مديرية المالية العامة
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 RR208596978LB 1401093 كاليرون ش.م.م

 RR209800896LB 1417463 خليل نجم

 RR208590017LB 1585069 مجموعة نت للصناعات ش.م.م

 AIXON CONTRACTING & TRADING SARL 1690404 RR208589946LB 

WICKED SOLUTIONS 1737253 RR209796940LB 

 RR209798027LB 1739321 ابراهيم رفيق صبرا

AKSA  international  1771675 عقيقي وصالح RR208593203LB 

New Shipping Vision S.A.L 1793672 RR208592830LB 

 RR208593035LB 1826573 اراب مار ش.م.م

 RR209795462LB 1994862 (ريم ريمون الخوري) FUNKY Town PROفانكي تاون برو 

 RR209795737LB 2357889 سامر محمد علي مرعش

 RR208583285LB 2380692 ماك ترايدنغ اند ماب كونتراكتنغ ش.م.م

 RR209799040LB 2612641 صالح وديع الفخري للتجارة العامة

G.G.T & CO  FOR GENERAL TRADING 2615959 RR209798645LB 

 RR209796105LB 2658252 ر ي ك ش.م.ل

 RR209800675LB 2765161 ش.م.مك.ن.ف 

 RR209797707LB 2809548 اي افنتس ش.م.ل

 RR209797772LB 2817456 بارك انتل ش.م.م

 RR209797239LB 2846051 ايف.ايم.كيو ديجيتال ش.م.م.

IPS Distribution s.a.l 2854369 RR209797256LB 

 RR208609433LB 3093679 ندى جوزف طربيه

 RR209801477LB 3199737 هجان بيار ابو جود

 RR209802398LB 3385051 خليل احمد العرب

 RR209800851LB 3491665 شركة محمد عبد العال ويوسف عبد العال

 RR209797392LB 3645484 صيدلية فاتن

  


